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ABSTRAKT 
SPECIALLÄRARPROGRAMMET/SPECIALPEDAGOGPROGRAMMET 

 

Titel  Applikation som läsglasögon - En studie av interaktionen     

mellan individ, alternativt verktyg och kontext. 

  

Engelsk titel Application as Reading Glasses – a Study of the Interaction 

between Individual, Assistive Technology and Context. 

 

Författare Jonas Isovaara & Markus Kvick 
 

Handledare Doktorand Linda Fälth, Institutionen för pedagogik, 

psykologi och idrottsvetenskap 

 

Antal sidor 57 
 

Nyckelord Alternativa verktyg, applikationer, dyslexi, läs- och 

skrivsvårigheter, specialpedagogik. 

 

I dagens informationssamhälle ökar kravet på skriftspråklighet. Detta konstaterande 

kopplat till att läs- och skrivsvårigheter idag är den vanligast förekommande 

funktionsnedsättningen i vårt samhälle, gör att ett av skolans främsta 

specialpedagogiska uppdrag är att förebygga och undanröja läs- och skrivsvårigheter. 

Skolan behöver därför kompetens kring läs- och skrivsvårigheter samt de konsekvenser 

läs- och skrivsvårigheter får för elevernas kunskapsinhämtning, resultat och självkänsla. 

Då en del i arbetet med läs- och skrivsvårigheter är att överbrygga hinder är även 

kompetens kring alternativa verktyg viktigt. Syftet med arbetet var att undersöka om en 

flerfunktions-applikation till iPhone/iPad hade potential att via sin användarvänlighet 

och lättillgänglighet fungera som alternativt verktyg och ge stöd till elever i läs- och 

skrivsvårigheter. 

Läs- och skrivsvårigheter, dess långtgående effekter samt en individs varande och 

lyckanden får inte ses som isolerade fenomen. I kapitlet Studiens ingångsvärden 

återfinns vår bild med vilken vi vill illustrera detta samt motivera arbetets olika delar.  

Därefter följer en del där vi utvecklar begrepp som är centrala för arbetet. Speciellt 

fokus ligger på formeln Yttre nyttofaktorer x  Inre nyttofaktorer x Användarvänlighet = 

Användbarhet. Denna formel utgör tillsammans med bilden en röd tråd som löper 

genom arbetet. 

Elever intressanta för studien var de med svag ordavkodning samt svag fonologisk 

förmåga. I metoddelen motiverar vi varför just denna grupp var aktuell för studien. 

Resultatet av studien visar dels att eleverna i urvalsgruppen inte bedömde sig ha 

speciellt stora svårigheter med vare sig läs- eller skrivmoment, till skillnad från 

testresultat och vårdnadshavares bedömningar. Vidare visar resultatet att den 

flerfunktions-applikation som användes i studien upplevdes som användarvänlig och 

användbar av både elever och pedagoger. Detta sammantaget ger att applikationer till 

följd av sin lättillgänglighet och användarvänlighet har potential att fungera som 

alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter. 
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FÖRORD 

Att det är flera olika faktorer i samverkan som påverkar elevernas skolresultat och 

trivsel var något som vi tidigt i utbildningen intresserade oss för och diskuterade. 

Områden som pedagogers förhållningssätt, elevers självförtroende och självbild, 

tidigare erfarenheter från skolan samt läs- och skrivsvårigheter, var bara en del av 

de viktiga komponenter som tillsammans utgjorde underlag för våra diskussioner. 

När vi sedan kom i kontakt med den flerfunktions-applikation till iPhone/ iPad 

som senare kom att användas i vår studie, började våra tankar kretsa kring 

ytterligare en viktig del i det specialpedagogiska arbetet, nämligen alternativa 

verktyg.  

Processen kopplat till detta arbete har varit mer än lärorik och gett oss fördjupade 

kunskaper inom det specialpedagogiska kunskapsområdet samt kring läs- och 

skrivsvårigheter. Arbetet har gett oss kunskaper som vi bär med oss ut i respektive 

verksamheter och har gett oss ett fördjupat underlag för att bedriva ett bättre och 

mer effektivt specialpedagogiskt arbete, bland annat med inriktning mot läs- och 

skrivsvårigheter. 

Initialt vill vi tacka de elever och pedagoger som ställde upp i studien. Vidare vill 

vi tacka vår handledare, Linda Fälth, som har gett oss en proffsig och tydlig 

handledning och som med sin gedigna kunskap har lett oss rätt bland innehåll och 

form. Tack också till Idor Svensson som genom sin spetskompetens inom området 

har gett oss ovärderliga tips och idéer kring studiens planering och genomförande. 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som stöttat oss under arbetets gång. 

 

Jonas Isovaara & Markus Kvick 

Växjö & Lyckeby & Jönköping i oktober 2013. 
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INTRODUKTION 
Vi lever i ett informationssamhälle där förmågan att hantera skriftspråket är vital. 

Läs- och skrivkunnighet är därför att betrakta som en förutsättning för deltagande 

i och utövande av demokrati. En individs läsförmåga är också en tyngre vägande 

faktor för framtida val av utbildning än social status (Elbro, 2011). Skolan har 

därför en betydelsefull uppgift i att tillhandahålla god läs- och skrivutbildning. För 

att kunna leva upp till detta krav behövs pedagogisk och specialpedagogisk 

kompetens kring läs- och skrivinlärning, läs- och skrivsvårigheter samt de 

konsekvenser läs- och skrivsvårigheter får för individens varande och känsla av 

att lyckas. Vidare krävs kompetens kring alternativa verktyg som kan undanröja 

hinder för inlärning och främja deltagande i undervisningen. Sedan datorernas 

intåg i skolan har olika alternativa verktyg funnits för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. I takt med utvecklingen av läsplattor och smartphones erbjuds en 

ny form av alternativa verktyg; nämligen applikationer som på olika sätt kan ge 

läs- och skrivstöd. Vi avser undersöka huruvida en av dessa applikationer har 

potential att via sin användarvänlighet och lättillgänglighet ge stöd till elever i läs- 

och skrivsvårigheter. Fokus ligger på användbarhet ur ett interaktionsperspektiv 

mellan individen, dess inre- och yttre påverkansfaktorer samt tekniskt hjälpmedel 

och dess användarvänlighet. Om ett alternativt verktyg visar sig ha hög 

användbarhet kan det för elever i läs- och skrivsvårigheter vara en ”liten nyckel 

som öppnar stora rum”. Detta motiverar studien då läs- och skrivsvårigheter ofta 

inverkar negativt på individens självbild, förväntningar och förutsättningar 

(Svensson, 2006, Swalander, 2011). Har läsplattor och smartphones till följd av 

denna lättillgänglighet potential att fungera som en form av läsglasögon för 

individer i läs- och skrivsvårigheter? 
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Bakgrund 

Skriftspråklighet och samhälle 

Ett stort antal av kommunikationssätten i vårt samhälle bygger på skriftspråk och 

kravet på skriftspråklighet ökar (Elbro, 2011). I dagens samhälle med tillhörande 

arbetsliv är också läs- och skrivsvårigheter den vanligast förekommande 

funktionsnedsättningen (Samuelsson, 2011). Detta borde ses som ett stort 

samhällsproblem och ett väldigt starkt argument för att förbättra och utveckla 

hjälpen till människor som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter 

Att man behärskar skriftspråket på en funktionell nivå förefaller vara ett för givet 

tagande som gemene man ej reflekterar över. Listan på företeelser som ställer krav 

på en viss nivå av läsförmåga kan göras lång. Det gäller allt från sms och reklam 

som dimper ned i brevlådan till föreskrifter, avtal och lagar. I butikens 

tidningsställ trängs möjligheterna till förströelse; om du är läskunnig nog att 

fokusera på innehållet. Förmågan till receptiv och produktiv skriftspråklighet 

måste anses vara centralt i vardagslivet och en förutsättning för fullvärdigt 

medborgarskap (Säljö, 2008). 

Intåget av datorer i arbetsliv och vardag har också gjort samhället mer abstrakt 

samt ökat kravet på förmågan att ta till sig och producera skrift. Detta gäller inte 

bara yrken där skriften alltid varit ett redskap utan kravet på olika former av 

dokumentation och skriftlig kommunikation har funnit väg in i allt fler 

yrkeskategorier. Vårt sociala liv har också blivit mer skriftspråksbaserat till följd 

av sociala medier och därigenom mer svårtillgängligt för individer i läs- och 

skrivsvårigheter.  

För de som behärskar skriftspråket kan det vara svårt att sätta sig in i de 

konsekvenser det kan medföra att inte behärska det. De som har svårigheter att 

hantera skriftspråket riskerar därför att hamna utanför såväl arbetsmarknad som 

sociala gemenskaper. Nielsen (2005) hävdar att skriftspråklighet kan betraktas 

som en mänsklig rättighet såväl som en skyldighet. 

Med ovanstående i minnet kan alltså en individs skriftspråklighet inte ses som ett 

isolerat fenomen. Det är snarare en förmåga starkt kopplad till individens varande, 

hennes självbild, relation till omgivning och framtid (Nielsen, 2005; Svensson, 

2012).  

Skriftspråklighet – ett skoluppdrag 

För skolans vidkommande får skriftspråklighetens långtgående effekter 

pedagogiska konsekvenser i allmänhet och specialpedagogiska konsekvenser i 

synnerhet. I dag är alltså läs- och skrivsvårigheter den vanligaste 

funktionsnedsättningen i skolan vilket gör ökad kunskap inom området till ett 

viktigt behov för alla pedagoger (Samuelsson, 2011). Vidare visar forskning att 

låga prestationer i kunskapsämnen till stor del beror på brister i läsförståelsen 

(Lundgren & Ohlis, 2003). Forskning har också visat starka samband mellan svag 

ordavkodning i skolår två och låga betyg i skolår nio (Jacobson, 2006). 

Uppenbarligen är ett av skolans främsta specialpedagogiska uppdrag att förebygga 

och undanröja läs- och skrivsvårigheter samt de hinder de kan skapa för individen. 
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I enlighet med skolans styrdokument såsom skollag (2010:800) är det också ett 

uttalat krav att elever som är i behov av stöd för att nå kunskapsmålen skall få 

detta stöd. Grundläggande i detta arbete är pedagoger med goda kunskaper kring 

kvalitativ och adekvat läsinlärning som lutar sig mot aktuell forskning rörande 

den fonologiska medvetenhetens betydelse för läsinlärning och avkodning (Kamhi 

& Catts, 2012). Skolorna behöver också en väl fungerande elevhälsa som arbetar 

förebyggande med salutogent perspektiv på elevernas skolsituation (Partanen, 

2012). Elevhälsan skall bland annat omfatta specialpedagogisk kompetens, inte 

minst kring läs- och skrivsvårigheter samt den inverkan detta har på elevens 

självbild och lyckanden. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är också tidig 

upptäckt, utredning och relevanta åtgärder av läs- och skrivsvårigheter av central 

betydelse (Arnqvist, 2011). Därför bör skolorna ha som rutin att tidigt göra 

screeningar och kartläggningar för att finna de elever som riskerar att utveckla läs- 

och skrivsvårigheter (Jacobson, 2011).  

Alternativa verktyg 

Med alternativa verktyg, även kallade kompensatoriska hjälpmedel, avser vi i 

detta fall tekniska hjälpmedel som kompenserar och överbryggar svårigheter som 

t ex svag ordavkodning och stavning (Björn, Jacobson, Svensson, 2011). Kritik 

mot begreppen kan vara att ”kompensatoriska hjälpmedel” för tankarna till en 

brist hos användaren som individ och att ”alternativa verktyg” säger väldigt lite 

om dess syfte (Svensson, 2012). Det är inte heller helt enkelt att avgöra huruvida 

tekniken ska klassificeras som kompensatoriskt hjälpmedel eller informations- 

och kommunikationsteknik (Björn, 2010). Det engelska uttrycket Assistive 

Technology kan, översatt till assisterande teknik, vara mer lämpligt då det antyder 

teknik som assisterar individen vid behov och därmed inte relaterar till någon 

nedsatt förmåga hos denna (Björn, 2010; Svensson, 2012). I detta arbete väljer vi 

att använda oss av begreppet ”alternativa verktyg” då det för närvarande är 

allmänt vedertaget.  

Gemensamt för alternativa verktyg är att deras syfte i första hand är att 

kompensera svårigheter och stödja användaren för att ta sig förbi eventuella 

hinder. Teknik vars huvudsakliga syfte är att öva exempelvis 

ordavkodningsförmåga tillhör kategorin träningsprogram. Alternativa verktyg kan 

däremot antagas ge en indirekt träningseffekt då de kan öka elevens motivation, 

intresse och tid för texthanteringen (Björn, Jacobson, Svensson, 2011; 

Kristensson, 2013; Svensson, 2012). Tidiga exempel på alternativa verktyg är 

böcker inlästa på magnetband (talböcker). Under tidigt 1990-tal utvecklades 

talboken med hjälp av tekniken ”DAISY-spelare” som bland annat gav lyssnaren 

möjlighet att navigera i texten och justera uppläsningshastighet (Nilsson, 2013). 

Andra exempel på alternativa verktyg som utvecklats i takt med den digitala 

tekniken är scannerpennor, ordbehandlingsprogram, talsyntes, diktafon, m fl. Ett 

problem med alternativa verktyg har varit att de trots goda intentioner har haft 

varierande effekt beroende på användarvänlighet och teknik (Svensson, 2012). 

Det krävs även kompetens hos de pedagoger som möter elever i behov av 

alternativa verktyg för att arbetet med dem skall fungera bra (Björn, Jacobson, 

Svensson, 2011).  
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En ny marknad på området öppnas nu i form av applikationer till smartphones och 

läsplattor (Gyllin, 2012). En betydande skillnad beträffande användbarhet är att 

telefonen/surfplattan i allmänhet är en ständig följeslagare till sin ägare. Det krävs 

ingen större ansträngning för att använda sig av ett alternativt verktyg i form av en 

applikation till telefonen. Applikationer till smartphones och läsplattor har också 

flera funktioner samlade i en och samma ”app”, till skillnad från tidigare 

alternativa verktyg som oftast endast hade en funktion (Kristensson, 2013). Att en 

applikation kan ha flera funktioner samlade samt verktygens lättillgänglighet 

torde tala för hög grad av användbarhet och undanröjande av de hinder läs- och 

skrivsvårigheter kan skapa. 

Applikationen Prizmo 

Det tekniska hjälpmedel som är aktuellt i denna studie är applikationen Prizmo för 

iPhone/iPad. Anledningen till valet av Prizmo är att denna applikation till skillnad 

från tidigare alternativa verktyg har flera funktioner samlade.  Prizmo är en OCR-

läsare (Optical Character Recognition) med inbyggd talsyntes. Applikationen, 

som är kompatibel med iPhone 3GS eller senare, Ipad 3 eller senare samt iPod 

Touch, är utvecklad av Creaceed och vänder sig till en bred publik. Den är alltså 

inte i första hand utvecklad för att användas i skolans värld. Då dess primära 

funktioner är textscanning och talsyntes kan den fungera som alternativt verktyg 

för elever vars lässvårigheter har sin grund i svag ordavkodning. En stödjande 

funktion i talsyntesen är att en gul rektangel markerar det ord som läses upp 

(”karaokefunktion”). Denna funktion gör det enklare för en lässvag individ att 

följa med i uppläst text om så önskas. De olika moment som krävs vid 

användande av applikationen beskrivs i bilaga 4 och 5. 

Applikationen har ingen direkt tränande funktion gällande ordavkodning utan 

kompenserar främst svag sådan. Användande av applikationer som alternativa 

verktyg kan däremot indirekt ha positiva effekter både på ordavkodning och 

läsförståelse då motivation, intresse och tid för textläsning ökar (Kristensson, 

2013; Svensson, 2012). 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de styrdokument och teorier som är av intresse för, samt 

motiverar, syfte och frågeställningar. 

Styrdokument 

I skollagen 1 kap. 4 § finner vi följande angående syftet med utbildningen inom 

skolväsendet: 

 Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta 

och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. […] I utbildningen ska 

hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara 

att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen. (Skollagen, 2010:800, 1 kap. 4 §) 

Att uppväga skillnader i förutsättningar gäller socioekonomiska, sociala och 

kulturella skillnader likväl som olika former av funktionsnedsättningar. Lusten att 

lära är grunden för utveckling och denna lust bygger mycket på individens känsla 

av att lyckas. Som tidigare nämnt är läs- och skrivsvårigheter en mycket vanlig 

funktionsnedsättning som också kan få långtgående konsekvenser för individens 

möjligheter och känsla av att lyckas. Således är elever i läs- och skrivsvårigheter 

en grupp som är i behov av särskilt stöd och av specialpedagogisk kompetens. Av 

skollagens 3 kap. 8 § framgår tydligt att elever som av någon anledning riskerar 

att ej nå målen för utbildningen och därför är i behov av stöd har odiskutabel rätt 

till detta. 

 Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett 

nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en 

elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att 

det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att 

elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. […] 

 Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han 

eller hon ges sådant stöd. (Skollagen, 2010:800, 3 kap, 8§) 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, Lgr -11) betonas uppdraget att främja 

elevers utveckling till aktiva och kompetenta medborgare i vårt samhälle. Vidare 

betonas att: 

 Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 

rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 

sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga. (Skolverket, Lgr -11. s 9) 

Läsförmåga är alltså en viktig komponent i läroplanens mål för ämnet svenska 

(Skolverket, Lgr -11). Sammantaget kan vi konstatera att styrdokumenten pekar 

på vikten av och sambandet mellan individens utveckling, kommunikation via läs- 

och skrivförmåga samt möjlighet att deltaga som medborgare i samhället. 
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Vad är läsning? 

Om vi tittar närmare på vad just läsning innebär så brukar det presenteras med 

formeln ’The Simple View of Reading’ (Gough & Tunmer, 1986). Enligt ’The 

Simple View of Reading’, L (läsning) = A (avkodning) x F (förståelse) består 

läsning huvudsakligen av två delar, avkodning och förståelse. Formeln, L = A x 

F, vill med multiplikationstecken mellan A och F visa att om det finns svagheter 

inom en del påverkas resultatet L i stor utsträckning. Høien & Lundberg (2009) 

definierar avkodningen som läsningens tekniska sida medan förståelsen involverar 

kognitiva resurser. Det är därför av yttersta vikt att individen avkodar ord korrekt 

och utan större ansträngning för att kunna lägga energin på förståelsen och bli en 

skicklig läsare (Kamhi & Catts, 2012; Lundberg, 2010). Vägen till säker 

ordavkodning kan beskrivas genom olika stadier (Ehri, 2005; Høien & Lundberg, 

2009; Kamhi & Catts, 2012).   

 

Läsutveckling 

Läsutveckling rörande avkodningssidan är viktig för att läsarens energi och fokus 

skall kunna gå till förståelse av det lästa. Denna utveckling av ordavkodning kan 

alltså beskrivas genom olika stadier (Ehri, 2005; Høien & Lundberg, 2009; Kamhi 

& Catts, 2012). De olika stadierna skall inte ses som fasta steg där föregående 

måste klaras av innan nästa kan påbörjas. Det handlar snarare om en progression 

som visar en utveckling där individen rör sig mellan och inom olika stadier på sin 

väg mot automatiserad avkodning. Nedanstående beskrivning av 

läsutvecklingsstadierna bygger på Ehri (2005), Høien & Lundberg (2009) och 

Khami & Catts (2012). 

Det första stadiet är pseudoläsningen som innebär att barnet inte gör någon analys 

av skriftspråket utan läser sammanhang. Det kan handla om att barnet ser ett 

mjölkpaket och förefaller läsa texten till mjölk. Om texten på mjölkpaketet byts ut 

läser barnet fortfarande mjölk. Barnet läser alltså företeelsen och inte skriften. 

Skulle barnet endast få se ordet mjölk i skrift skulle hon då vare sig läsa mjölk 

eller göra någon koppling till just mjölk. 

Det andra stadiet är logografisk – visuell läsning. Här har barnet liten eller ingen 

kunskap om bokstäver och deras ljud men kan ändå läsa vissa ord utan att ha stöd 

av bilder eller föremål. Orden läses dock som bilder då kunskaperna om 

förhållandet mellan grafem och fonem ej är tillräckliga för att göra en ljudmässig 

analys av ordet. Bokstäverna i ordet ger alltså inte barnet i första hand fonologisk 

information som stöd för avkodningen, utan snarare ett visuellt sådant. Detta 

innebär i sin tur att varje ord måste läras in var för sig; en i längden mycket 

mödosam lässtrategi. Ett exempel på sådan läsning kan vara att ett barn läser (och 

kanske skriver) sitt namn Tomas men inte klarar av att läsa ordet mos trots att 

fonemen i mos återfinns i Tomas. Möjligen känner barnet igen bokstäverna i mos 

men då namnet Tomas läses visuellt utan fonologisk analys kan kunskaperna ej 

tillämpas för läsning av mos. 

Under det tredje alfabetisk – fonologiska stadiet sker en betydelsefull förändring 

rörande avkodningsstrategi. Det är i detta stadie barnet knäcker den alfabetiska 

koden. Detta innebär att förstå och kunna tillämpa sambandet mellan grafem – 
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fonem. Det är alltså nu barnet börjar ljuda samman fonem till ord. Denna 

fonemiska medvetenhet är nödvändig för att på egen hand lära sig läsa tidigare 

okända ord. Att kunna göra fonologisk segmentering och syntes är även viktigt för 

skrivinlärningen. Det alfabetisk-fonologiska stadiet är revolutionerande för 

individen och ett viktigt steg mot automatiserad läsning men som lässtrategi är 

sammanljudning relativt energikrävande av läsaren.  

Nästa stadium är det ortografisk – morfemiska. I detta stadie avkodas ord med 

identifikation av enheter som morfem och stavelser. När läsningen är 

automatiserad identifieras också en betydande mängd ord som helheter. 

Skillnaden mellan denna typ av helordsläsning och logografisk – visuell läsning är 

kvalitativ i den meningen att den bygger på utveckling med hjälp av den 

fonemiska medvetenheten. Individens kunskaper och förmågor samverkar nu för 

att avkodningen skall kräva liten möda och fokus riktas mot innehåll. 

Utifrån ovanstående kan vi slå fast att en individs bristande avkodningsförmåga 

kan ge sekundära effekter i form av bristande läsförståelse. Orsakerna till 

bristande avkodningsförmåga kan naturligtvis vara flera; allt från brist på träning 

till beständiga svårigheter inom det fonologiska området, dyslexi (Høien & 

Lundberg, 2009). 

 

Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi 

Då läsning är en mycket komplex aktivitet kan läs- och skrivsvårigheter ha en 

mängd olika orsaker; ofta handlar det om ett samspel mellan yttre och inre 

faktorer (Khami & Catts, 2012). De yttre faktorer som främst anses ha påverkan 

på läs- och skrivsvårigheter är barnets tidiga möten med litteratur och 

förekomsten av adekvat läsundervisning (Khami & Catts, 2012). För den framtida 

läsinlärningen betonas vikten av att barn tidigt möter skriftspråket i form av 

litteratur och blir lästa för (Kamhi & Catts, 2012; Lundberg, 2010). Dock menar 

Kahmi & Catts (2012) att eventuella negativa effekter på läsinlärningen till följd 

av brister i tidiga möten med litteratur senare kan kompenseras av skolans 

läsinlärning. Vidare menar de att bristande tidiga litterära erfarenheter snarare är 

en riskfaktor för utvecklande av läs- och skrivsvårigheter än en direkt orsak. De 

inre faktorer som kan vara orsak till läs- och skrivsvårigheter är genetiska och 

neurologiska (med kognitiva brister som resultat därav) samt auditiva och visuella 

nedsättningar (Jacobson, 2006; Kahmi & Catts, 2012). Även om yttre faktorer 

förefaller ha betydelse har merparten av forskningen och definitioner av läs- och 

skrivsvårigheter rört inre faktorer (Khami & Catts, 2012). 

Nedanstående figur är ett översiktligt sätt att åskådliggöra läs- och 

skrivsvårigheter och de olika faktorer som kan ligga till grund för svårigheterna. 

Förutom att ge en bild av hur komplext läs- och skrivsvårigheter kan vara vill 

bilden också med de dubbelriktade pilarna visa växelverkan mellan olika faktorer. 

Yttre faktorer som sociala och emotionella påverkar läs- och skrivsvårigheter 

likväl som läs- och skrivsvårigheter påverkar individen socialt och emotionellt. 

(Jacobson, 2006). 
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Figur 1. Läs- och skrivsvårigheter och dess påverkansfaktorer. (Jacobson, 2006. Publicerad med 

tillstånd.) 

 

I detta arbete läggs fokus på läs- och skrivsvårigheter som resultat av svag 

avkodning. I synnerhet gäller det svag avkodning vars grund är fonologiska 

svårigheter då dessa visat sig ha beständighet och följa individen upp i vuxen 

ålder (Eriksson – Gustavsson, 2011). Läsförståelsesvårigheter berörs därför mest 

som en sekundär effekt av svag avkodning men det finns skäl att kort nämna 

specifika läsförståelseproblem. Forskningen kring läs- och skrivsvårigheter har 

främst rört den ”tekniska” sidan av läsningen (avkodningen) och fonologins 

betydelse för denna, men korrekt avkodning ger inte per automatik god 

läsförståelse (Elwér, 2011). Specifika läsförståelseproblem som ej är en sekundär 

effekt av bristande ordavkodning har det forskats förhållandevis lite om trots att 

denna grupp inom läs- och skrivsvårigheter sannolikt är större än gruppen med 

dyslektiska svårigheter. Dessa svårigheter kan vara mer svårfångade till sin 

karaktär då förståelsen är en kreativ och komplex kognitiv process som också 

involverar en mängd andra kunskaper hos individen (Elwér, 2011). För att t ex 

göra inferenser, att ”läsa mellan raderna”, krävs mer än att avkoda texten. Läsaren 

skall i detta fall förstå och dra slutsatser som inte direkt framgår av orden i texten 

men kan förstås med hjälp av den.  

Sambandet mellan svag fonologisk förmåga och dyslexi är väl beforskat (Ehri, 

2005; Høien & Lundberg, 2009; Jacobson, 2006; Khami & Catts, 2012). Som 

Jacobsons (2006) bild ovan visar kan dyslexi ses som en undergrupp inom läs- 

och skrivsvårigheter. Förekomsten av dyslexi anges till ungefär 5–8 % av 

befolkningen (Svenska Dyslexiföreningen, 2007). Definitionen av dyslexi och 

dess bakomliggande orsaker har förändrats över tid. Tidigare definitioner 

handlade mer om vad dyslexi inte är, för att utesluta läs- och skrivsvårigheter som 
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har sin grund i yttre faktorer (Samuelsson, 2011). Detta ledde till en form av 

diskrepansdefinition som gjorde gällande att dyslexi var en störning som yttrade 

sig i en individs svårigheter att lära sig läsa och skriva trots adekvat utbildning, 

normal intelligens och normala sociala förutsättningar (Kamhi & Catts, 2012). Det 

olyckliga med en sådan definition är att det blir ett slags elitdiagnos; där 

medfödda brister som påverkar läs- och skrivinlärning skulle vara förbehållet de 

med viss intelligens och goda sociala förutsättningar (Samuelsson, 2011). Senare 

definitioner närmar sig vad dyslexi faktiskt är. International Dyslexia Association 

bidrog 2002 med en uppdaterad definition med tillägg som att dyslexi har 

neurobiologiska orsaker med fonologiska brister. Vidare poängteras att detta yttrar 

sig som bristande ordavkodning och stavning och att detta kan ge sekundära 

svårigheter rörande läsförståelse samt utveckling av ordförråd (Kamhi & Catts, 

2012). Även här antyds dock en diskrepansdefinition då de ställer dessa 

svårigheter i relation till i övrigt adekvata kognitiva färdigheter (Høien & 

Lundberg, 2009; Samuelsson, 2011). Høien och Lundberg (2009) har formulerat 

en definition av dyslexi där de utesluter diskrepansaspekten och försöker ringa in 

vad dyslexi är. 

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, består 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, 2009. s.20-21) 

Med stöd av ovanstående kan vi sammanfattningsvis konstatera att dyslexi: 

 har neurobiologiska orsaker och ej är kopplat till intelligens 

 primärt handlar om fonologiska brister som direkt påverkar ordavkodning och 

rättskrivning 

 är ärftligt 

 är beständigt även om förmågorna i viss mån kan tränas upp 

 kan ge sekundära effekter rörande läsförståelse samt ordförståelse/ordförråd 

 

Forskning kring specifika läs- och skrivsvårigheter har även visat samband mellan 

dyslexi och lågt arbetsminne (Dahlin, 2011) samt mellan lässvårigheter och 

matematiksvårigheter (Sterner & Lundberg, 2002; Lundberg & Sterner, 2009). 

Detta medför pedagogiska konsekvenser som sträcker sig utanför själva läsningen 

och berör samtliga pedagoger som möter individen. 

Träning och kompensation 

En aspekt värd att lyfta är förhållandet mellan kompensation med hjälp av 

alternativa verktyg och träning av svaghet. Läs- och skrivsvårigheter har negativ 

inverkan på självbild och kunskapsinhämtande. Därför är tidig upptäckt, 
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kartläggning och specialpedagogiskt stöd viktigt för att kunna avgöra vilken typ 

av svårigheter det rör sig om samt huruvida alternativa verktyg skall införas. 

Syftet med alternativa verktyg är att kompensera och överbrygga 

funktionsnedsättningen så att individen inkluderas i undervisningen (Björn, 

Jacobson, Svensson, 2011). Kompensation med tekniska hjälpmedel har sannolikt 

mindre effekt vid läsförståelsesvårigheter till följd av kognitiva och språkliga 

brister än om svårigheterna beror på svag ordavkodning (Björn, Jacobson, 

Svensson, 2011). Svag ordavkodning förefaller också vara en svårtränad brist som 

följer eleven och påverkar dennas resultat under hela skoltiden (Jacobson, 2006). 

Detta gör svag ordavkodning än mer intressant för kompensation med alternativa 

verktyg. Jacobson (2006) har presenterat en modell som visar förhållandet mellan 

individens förutsättningar, träning och kompensation samt vikten av balans mellan 

dessa faktorer. Svensson (2012) kompletterade denna modell med nedanstående 

bild som åskådliggör förhållandet mellan träning och kompensation i relation till 

skolålder.  

 

 

Figur 2. Förhållandet mellan träning och kompensation i olika skolår. (Svensson, 2012. Publicerad 

med tillstånd.) 

Som framgår av bilden förordas tidig införsel av alternativa verktyg men att fokus 

under tidigare år ligger på träning. Detta förhållande förändras över tid och lägger 

mer fokus på kompensation då träningen under senare skolår ger allt mindre effekt 

(Svensson, 2012).  

Självbild och motivation 

Avkodningssvårigheter är endast är en del av läsprocessen men om den kräver för 

mycket energi så kan det som sagt ge långtgående effekter för individen. Nielsen 

(2005) visar i sin avhandling hur olika individer påverkas av sina läs- och 

skrivsvårigheter. Gemensamt för de individer som ingick i hennes studie var att 

läs- och skrivsvårigheterna ej kunde ses som ett isolerat fenomen utan färgade 

deras sätt att förhålla sig till sig själva i relation till omgivning och sina 

framtidsutsikter. I dagens samhälle bedöms och värderas individer till stor del 

utifrån prestationer. Prestationer av intellektuell karaktär anses i allmänhet ha 

högre värde och god läs- och skrivförmåga är en viktig faktor i en intellektuell 
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karriär (Taube, 2002). Ytterligare ett exempel på sambandet mellan en människas 

varande och blivande samt läs- och skrivkunnighet är en studie utförd bland elever 

på särskilda ungdomshem (Svensson, 2009). Hos dessa individer fanns en 

överrepresentation av läs- och skrivsvårigheter som i växelverkan påverkat 

självbild samt val och möjligheter i samhället (Svensson, 2009). Att läs- och 

skrivsvårigheter har inverkan på hur vi förhåller oss till oss själva och vår omvärld 

är en tydlig men mångfacetterad process. Tre närbesläktade begrepp kring 

sambandet mellan individ, läs- och skrivsvårigheter samt skolprestationer är 

självbild, ’self – efficacy’ och motivation. Swalander (2011) beskriver att 

självbild kan delas in i olika domäner där den akademiska självbilden rör hur 

individen ser sig själv i förhållande till skolprestationer. Exempel på vad som kan 

forma den akademiska självbilden är föräldrar, lärare, skolkamrater och deras 

prestationer (Swalander, 2011). Begreppet ’self – efficacy’ handlar om hur 

individen bedömer sin exekutiva förmåga inför en uppgift (Bandura, 1986). 

Swalander (2011) menar att ’self-efficacy’ kan ses som en länk mellan självbild 

och motivation och målorientering. Jenner (2004) beskriver motivation som 

bestående av tre olika faktorer, som på ett eller annat sätt samverkar med 

varandra. Den första innebär att motivation ses som en inre faktor hos en individ. 

Ett begrepp som kan användas i sammanhanget är drivkraft och det är denna 

drivkraft som sätter igång ett visst handlande eller beteende. Jenner (2004) pekar 

på det viktiga i att drivkraften, motivationen hos en elev kan vara olika stor 

beroende på i vilka situationer eleven befinner sig i. Denna drivkraft kan därför 

inte ses som ett isolerat fenomen utan måste sättas i det sammanhang som 

individen befinner sig i samt ställas i relation till ett konkret mål.  

Den andra beskrivningen av motivation handlar enligt Jenner (2004) om när en 

individs handlande eller beteende är riktat mot något, en så kallad målsträvan. 

Denna målsträvan kan styras av såväl yttre (betyg, pengar, osv) som inre (känslor) 

belöningar och mål. Beroende på hur starka eller relevanta de inre respektive yttre 

belöningarna och målen är påverkas individens beteende och handlingar i olika 

riktningar. 

Den tredje och avslutande motivationsaspekten som Jenner (2004) beskriver är en 

växelverkan mellan de två ovanstående aspekterna. Denna aspekt är kopplade till 

en individs självförtroende samt om individens uppsatta mål nås eller inte. Oavsett 

vilket så handlar det i denna slutfas av motivationsprocessen om en förstärkning 

eller modifiering av den inre faktorn hos individen, den så kallade drivkraften. 

Jenner (2004) understryker att den beskrivna motivationsprocessen ovan påverkas 

av en rad individfaktorer och social faktorer. Motivationsprocessen får alltså inte 

ses isolerad i sitt sammanhang utan dessa så kallade bakgrundsfaktorer måste 

finnas med i analysen. Vidare beskriver Jenner (2004) tre faktorer som i allra 

högsta grad påverkar och präglar motivationsprocessen. Första handlar det om 

själva målet och om detta är möjligt att uppnå. Därefter handlar det om värdet av 

målet, det vill säga om det från individens sida är eftersträvansvärt att nå målet. 

Avslutningsvis handlar det om individens känsla av om han eller hon kommer att 

klara av en viss uppgift (’self-efficacy’), det vill säga nå det uppsatta målet eller 

inte. 
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Studiens ingångsvärden och begrepp 

Studiens ingångsvärden 

Mot bakgrund av tidigare kapitel kan vår figur här nedan illustrera denna studies 

ingångsvärden och dess växelvisa påverkan. I de olika bladen finns exempel på 

yttre och inre påverkansfaktorer som alla har effekt på individens varande; hur 

hon upplever sig själv och sina lyckanden i relation till sin omgivning. 

Överlappningen i figuren visar att dessa faktorer ej är oavhängiga varandra. Ett 

exempel relevant för detta arbete är att en individs läs- och skrivsvårigheter ej kan 

ses som ett isolerat fenomen; utan påverkas av omgivningens förväntningar vilket 

påverkar individens självbild och förväntningar. Mötet med omgivningens krav på 

skriftspråklighet riskerar att bli synonymt med misslyckanden för den i läs- och 

skrivsvårigheter. Tillförandet av ett tekniskt hjälpmedel skulle då kunna ha direkt 

effekt på individens läsning likväl som indirekta effekter på självbild och varande; 

känslan av att vara delaktig och lyckas. 

 

 

 

                                                                Yttre påverkans- 

                                                                    faktorer t.ex.: 

                                                                -skolorganisation 

                                                                        -lärare 

                -förväntningar 

                         -sociala- 

                                                              förutsättningar 

 

                                    Individens           Inre påverkansfaktorer t.ex: 

              Tekniskt hjälpmedel            varande                       -självbild 

                                                    & lyckanden          -läs och skrivsvårigheter 

                                                                                       -motivation  

                                                                                                        -förväntningar 

 

Figur 3. Bild över relationen mellan faktorer som påverkar individens varanden och lyckanden.
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Användarvänlighet och användbarhet – en begreppsdefinition 

Då begreppen användarvänlighet och användbarhet förekommer i arbetet är det på 

sin plats med en begreppsdefinition utifrån dess betydelse i detta arbete. I 

allmänhet används dessa begrepp främst i sammanhang där teknisk funktion 

bedöms i sin kontext. Ett vanligt exempel på detta är huruvida webbsidor är enkla 

att använda och därigenom fyller avsedd funktion i interaktion med dess brukare. 

Ett sätt att definiera begreppen är enligt formeln användarvänlighet x nytta = 

användbarhet (Sundström, 2005). Användarvänlighet rör då hur enkla de tekniska 

funktionerna är att använda, nytta rör brukarens behov och användbarhet hur 

dessa interagerar i tänkt kontext. Dessa begrepp är lämpliga även i detta arbetes 

specialpedagogiska kontext utifrån nedanstående vidareutveckling av nämnd 

formel. Märk väl att vi har användbarhet för individens möjligheter till utveckling 

för ögonen. 

Yttre nyttofaktorer x Inre nyttofaktorer x Användarvänlighet = Användbarhet 

Den utvecklade formelns parametrar definieras enligt följande: 

 Yttre nyttofaktorer utgörs av resultat på tester samt bedömningar av individens 

behov; i detta fall testresultat och bedömningar som gör gällande att eleven 

har stora ordavkodningssvårigheter. 

 Inre nyttofaktorer utgörs av individens egen uppfattning och känsla av 

svårigheter och behov; i detta fall i vilken utsträckning eleven anser sig ha 

lässvårigheter och huruvida detta är något som behöver kompenseras. Denna 

parameter rymmer även individens självbild i relation till eventuella 

svårigheter. 

 Användarvänlighet rör i detta fall hur enkelt det är att använda funktionerna i 

applikationen Prizmo. 

 Användbarhet rör slutligen interaktionen mellan dessa parametrar; i vilken 

utsträckning detta ger stöd till eleven, kompenserar den svaga ordavkodningen 

och därigenom ger möjlighet till fullt deltagande i vårt skriftspråkliga 

samhälle. 

 

En förtydligande metafor kan vara en individ vars syntest påvisar behov av 

glasögon. Syntestresultatet ger då hög yttre nyttofaktor. Om vi förutsätter att 

glasen slipas korrekt och glasögonbågen är bekväm samt faller potentiell brukare i 

smaken ger detta verktyget hög användarvänlighet. Graden av användbarhet 

påverkas då slutligen av inre nyttofaktorer, i vilken utsträckning individen själv 

upplever sig ha behov av kompensation för nedsatt syn. Här spelar det också roll 

hur bekväm individen känner sig inför att bära glasögon; såväl ur praktisk aspekt 

som ur känslomässig/utseendemässig aspekt. Om individen känner sig bekväm 

med verktyget, bedömer sig vara i behov av stöd och är motiverad att använda det 

blir den inre nyttofaktorn hög. Sammantaget skulle detta ge hög användbarhet; 

interaktionen mellan individ och verktyg undanröjer hinder och ger tillgång till 

tidigare svårtillgängliga arenor. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka vilken potential en flerfunktions-applikation 

(Prizmo) har att fungera som alternativt verktyg för individer i läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Till syftet har vi följande frågeställningar: 

 Hur förhåller sig urvalsgruppens bedömningar av sin läs- och skrivförmåga till 

testresultat? 

 Hur användarvänlig bedöms applikationen i studien vara av eleverna i 

urvalsgruppen samt berörda pedagoger?  

 Hur användbar är applikationen i studien som alternativt verktyg för eleverna i 

urvalsgruppen?  
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METOD 
I metodkapitlet beskrivs de metodologiska utgångspunkterna för studien. Studiens 

undersökningsdesign och undersökningsmetoder presenteras samt vilka 

forskningsstrategier som har använts. Vidare redogörs för studiens planering och 

genomförande samt reliabilitet och validitet. I texten benämner vi oss själva som 

projektledare. 

Metodologiska utgångspunkter 

Med arbetets syfte och frågeställningar för ögonen designades mallen för studien. 

Bryman (2013) beskriver det viktiga i att välja en design eller ett upplägg för den 

undersökning som ska genomföras då denna utgör en ram för undersökningens 

insamling och analys av data. Beroende på hur undersökningsdesignen ser ut, och 

beroende på vilken vikt forskaren lägger vid olika aspekter, kommer den att 

påverka hur undersökningen genomförs samt hur data behandlas och analyseras.  

I studiens design spelade användandet av applikationen Prizmo huvudrollen och 

utifrån detta användande kopplat till aktuellt syfte och aktuella frågeställningar 

valdes lämpliga undersökningsmetoder för att kunna samla in data. Bryman 

(2013) beskriver en undersökningsmetod som en teknik för att samla in data 

kopplat till undersökningen och till sin hjälp har forskaren ett antal olika verktyg 

eller instrument. Nedan följer i punktform de instrument som valdes för 

undersökningen. De två första punkterna utgörs av de instrument som tillämpades 

i urvalsprocessen. De sex nästkommande punkterna är instrument som är direkt 

kopplade till undersökningen. De olika punkterna kommer att vidareutvecklas då 

de tas upp i andra delar av metoddelen. Samtliga punkter nedan kan kopplas till 

formeln Yttre nyttofaktorer x Inre nyttofaktorer x Användarvänlighet = 

Användbarhet. Dessa samband med formelns parametrar markeras med 

förkortningarna Yn x In x Av = Ab inom parentes efter varje punkt nedan. 

 

 Screeningtest på gruppnivå med Jacobsons Läskedjor, med fokus på 

ordkedjor.  (Jacobson, 2007) (Yn) 

 Fonologiskt test på individnivå med LUK-Oord (Jacobson, Svensson, 

Adamsson, 2007) (Yn) 

 Strukturerade intervjuer i enkätform vid undersökningens början och slut. (In 

+ Av + Ab) 

 Intervju med berörda lärare. (Av + Ab) 

 Enkätfrågor till respektive vårdnadshavare. (Yn) 

 Läshastighetstest på individnivå med DLS. (Järpsten, 2012) (Yn) 

 Användande av Prizmo (med tillhörande manual och protokoll). (Av) 

 Eftertestning med Jacobsons Läskedjor, med fokus på ordkedjor, (Jacobson, 

2007) (Yn) 

 

Svag ordavkodning med fonologisk grund är till följd av sin beständighet 

intressant ur kompensatoriskt perspektiv. Således var elever vars resultat 

indikerade dessa svårigheter aktuella för studien. Testresultat av det här slaget 

faller under parametern yttre nyttofaktorer. Dessutom undersöktes till viss del de 
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yttre nyttofaktorerna genom enkätfrågor till respektive vårdnadshavare.  De inre 

nyttofaktorerna undersöktes genom strukturerade intervjuer i enkätform vid 

undersökningens början och slut med respektive elev. Vidare undersöktes 

användarvänligheten genom brukandet av Prizmo samt den betygssättning av 

applikationen som återfanns i intervjun vid undersökningens slut. Denna 

betygssättning genomfördes av både elever och lärare. Användbarheten 

undersöktes genom de intervjuer med respektive elev som genomfördes vid 

undersökningens slut. Även intervjuerna med berörda lärare kan kopplas till detta 

steg. 

De undersökningsmetoder som utifrån undersökningens design valdes kan i sin tur 

klassificeras med hjälp av två olika forskningsstrategier, kvantitativ respektive 

kvalitativ forskning. Bryman (2013) beskriver kvalitativ respektive kvantitativ 

forskning som två tydliga uppsättningar av forskningsstrategier. Han beskriver 

den kvalitativa forskningsstrategin som en strategi som lägger fokus på ord under 

insamlingen och analysen av data. Författaren menar att en kvalitativ metod 

innebär ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning samt att 

metoden lägger vikten vid hur deltagarna tolkar och uppfattar den sociala 

verklighet som de lever i. Induktivt synsätt innebär en generering av teorier. Den 

kvantitativa forskningsstrategin däremot lägger tyngdpunkten vid kvantifiering 

vid insamling och analys av data och innebär ett deduktivt synsätt på relationen 

mellan teori och forskning. Deduktivt synsätt innebär en prövning av teorier. 

Bryman (2013) är noga med att påpeka att de två olika strategierna, kvantitativ 

och kvalitativ forskning skiljer sig åt på många sätt men att inriktningarna kan 

kombineras. Han skriver att antalet studier där dessa strategier kombineras har 

ökat de senaste åren och att en kombination många gånger kan stärka 

undersökningen. En undersökning som kombinerar kvalitativa och kvantitativa 

metoder kallas för flermetodsforskning. 

Vår undersökning hamnar under rubriken flermetodsforskning då vi använde oss 

av undersökningsmetoder av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Dock låg ett 

deduktivt angrepssätt till grund för vår undersökning då vi genom resultat och 

observationer prövade de teorier som valdes för aktuellt arbete. Enligt Bryman 

(2013) förknippas ett deduktivt angreppssätt ofta ihop med kvantitativ forskning.  

De kvantitativa inslagen i vår undersökning utgjordes av de tester som beskrivs 

ovan samt de strukturerade intervjuer i enkätform som genomfördes med elever 

och lärare vid studiens början och slut. De kvalitativa inslagen i studien utgjordes 

av de semistrukturerade frågorna i intervjuschemat men även själva användandet 

av Prizmo då undersökningen genomfördes med relativt få deltagare och på ett 

koncentrerat sätt. 
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Planering och genomförande 

Nedan följer en beskrivning av undersökningens urvalsprocess och genomförande. 

Avslutningsvis ges en beskrivning av hur insamlad data bearbetades. 

Urval 

I följande två stycken beskrivs förfarandet när det gäller de tre olika delarna i 

urvalsprocessen. Dessa tre delar utgörs av screening på gruppnivå, individualtest 

samt den avslutande tillfrågningen. 

 

Screening och individualtest 

Då applikationen Prizmo kan fungera som ett avkodningsstöd för elever i läs- och 

skrivsvårigheter låg det i vårt intresse att hitta elever med avkodningssvårigheter 

som kunde vara aktuella för undersökningen. Vid urvalet genomfördes screening 

på gruppnivå med Läskedjor (Jacobson 2007) som innehåller tecken-, ord- och 

meningskedjor. Grundprincipen med Läskedjorna är att de ska utgöra ett reliabelt 

och lättadministrerat screeninginstrument som ska bedöma elevers lästekniska 

förmåga. Då Prizmo primärt är ett avkodningsstöd låg vårt fokus på ordkedjorna 

då dessa ger information om elevers avkodningsförmåga. Screeningen 

genomfördes i år 4 – 6 på en F – 9 skola samt i tre klasser (år 1) inom gymnasiets 

yrkesförberedande program. Sammanlagt testades 118 elever med hjälp av 

Jacobsons Läskedjor.  

Efter att screening med Jacobsons Läskedjor hade ägt rum plockade vi ut de 

elever som hamnade lägre än 1 standardavvikelse under medel (-1SD). 

Standardavvikelse är ett statistiskt mått, kopplat till normalfördelningskurvan, och 

beskriver hur olika värden i en population fördelar sig samt avviker från 

medelvärdet. Standardavvikelse kan också beskrivas som ett mått på ett materials 

spridning. Bilden nedan visar normalfördelningskurvan och dess indelning. 

Områdena vid kurvans mitt representerar 68 % av populationens värden och 

hamnar inom en standardavvikelse från medel. I kurvans absoluta ytterkanter 

finner vi extremerna för olika värden i en population. Lägre än 1 

standardavvikelse från medel på normalfördelningskurvan utgör 16 % av hela 

populationens värden och det var alltså elever vars fonologiska resultat som 

hamnade inom detta område som var intressanta för studien.  

 

 

Figur 4. Bild över normalfördelningskurva och standardavvikelse. (Høien & Lundberg, 2009). 
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Stanineskalan, som används i samband med bland annat Jacobsons Läskedjor, 

LUK Oord och DLS, består av nio skalsteg och bygger på en uppdelning av 

normalfördelningskurvan. De råpoäng som en elev erhåller vid testning överförs 

till motsvarande staninevärde. Medelvärdet på stanineskalan utgörs av det femte 

skalsteget. Med hjälp av stanineskalan kan en elevs resultat jämföras med en 

större grupp elevers resultat i samma ålder och kan på så sätt ge en bild av hur 

långt en elev har kommit i sin läsutveckling (Jacobson, 2007). För att kunna 

relatera till de staninevärden som nämns i resultatdelen nedan så ges 

informationen att 1 standardavvikelse och lägre på normalfördelningskurvan 

motsvaras av stanine 1, 2 och svaga 3:or på stanineskalan.  

För att sedan urskilja vilka av dessa 62 elever vars låga ordavkodningsförmåga 

föreföll ha fonologiska orsaker och därför var i behov av kompensatoriskt stöd, i 

studiens fall Prizmo, testades dessa elever med hjälp av ett fonologiskt test. Varje 

elev fick genomföra individualtestet Oord (Jacobson, Svensson, Adamsson, 2007) 

som mäter en individs fonologiska förmåga. Kortfattat innebär Oordstest läsning 

av fiktiva ord på bestämd tid vilket kräver att eleven utnyttjar sin fonologiska 

förmåga och gör en fonemsyntes. De elever som hamnade lägre än 1 

standardavvikelse från medel på Oords – testet var de elever som hamnade i det 

sista steget i urvalsprocessen, tillfrågningen.  21 elever hamnade i denna grupp, 7 

från mellanstadiet och 14 från gymnasiet. Trots det starka sambandet mellan 

fonologisk förmåga och dyslexi var vi ej explicit ute efter att hitta elever med 

diagnosticerad dyslexi. Det är dock troligt att eleverna vars läs- och 

skrivsvårigheter är av dyslektisk art, diagnosticerad eller ej, återfinns i den grupp 

som låg lägre än 1 standardavvikelse under medel på Oordstestet. 

 

Tillfrågningen 

I samråd med projektledarnas handledare bestämdes att 10 elever, fem från 

mellanstadiet och fem från gymnasiet, skulle plockas ut för att deltaga i 

undersökningen. Anledningen till val av tio elever var att antalet var hanterbart 

med tanke på undersökningens omfång. I mellanstadiegruppen svarade alla sju 

elever ja och av etiska skäl togs alla med. Då 14 möjliga deltagare från gymnasiet 

var ett för högt antal valde vi att slumpvis lotta ut 5 stycken bland de som svarade 

ja. Inledningsvis tillfrågades eleven muntligt. Om eleven svarade ja 

kompletterades detta med en skriftlig förfrågan samt information kring 

undersökningen till både elev och vårdnadshavare. Informationsbrevet innehöll 

information kring undersökningens bakgrund, syfte och upplägg. Brevet innehöll 

dessutom enkätfrågor som elevens vårdnadshavare skulle fylla i och skicka 

tillbaka till projektledarna. Enkätfrågorna syftade till att ge en bild av hur 

respektive vårdnadshavare upplevde elevens trivsel i skolan samt läsning och 

skrivning. Till brevet bifogades en medgivandeblankett som skulle skrivas under 

och skickas tillbaka till projektledarna. Se bilaga 2 och 3 för mer information. 

Urvalet ovan kan i viss mån anses vara målstyrt till sin karaktär. Bryman (2013) 

beskriver målinriktade urval i termer av att forskaren väljer ut deltagare på ett 

strategiskt sätt så att de utvalda deltagarna är relevanta för de forskningsfrågor 

som är aktuella. Det handlade i studiens fall inte om ett bekvämlighetsurval då ett 

tydligt forskningsmål fanns. 



 

  25 (57) 
 

Undersökningen 

När de tolv utvalda eleverna samt deras respektive vårdnadshavare hade gett sitt 

medgivande inleddes undersökningen. Nedan beskrivs ingående de olika stegen. 

 

Före 

I undersökningens initiala skede samlades de 12 utvalda eleverna, berörda lärare 

samt projektledarna för att noggrant gå igenom studiens upplägg och syfte samt 

den användarmanual som delades ut. Detta gjordes för att säkerställa att samtliga 

inblandade fick likvärdig information samt för att lyfta frågor kring 

undersökningen och dess innehåll. Vid denna träff delades även ett protokoll ut 

som lärare och elever skulle fylla i. På protokollet fanns ett kommentarsfält där 

eleven uppmanades att skriva ner tankar och reflektioner som dök upp i samband 

med användandet av Prizmo. I samband med uppstarten delades även iPads ut till 

respektive elev. IPads samt nedladdning av applikation bekostades av skolorna.  

Projektledarna gick vid detta tillfälle noggrant igenom de olika funktionerna i 

Prizmo och försäkrade sig om att eleverna hade förstått användarmanualen samt 

att de kunde hantera applikationen. Under rubrik 1.4 återfinns den information om 

Prizmo som gavs till mötets deltagare. 

Eleverna informerades om att de under en period av 4-6 veckor skulle använda sig 

av och testa de olika funktionerna i applikationen. Den skulle användas vid 4-6 

lektionstillfällen per vecka, á 30-40 minuter per tillfälle. Målet var att varje elev 

sammanlagt skulle ha använt applikationen vid ca 20 tillfällen. De funktioner i 

applikationen som skulle testas var fotografering av text, beskärning av scannad 

text, justering av uppläsningshastighet, avlyssning av scannad text samt 

avslutningsvis att spara scannad text.   

Efter informationsträffen genomfördes strukturerade intervjuer i enkätform med 

samtliga tolv elever. Intervjuerna genomfördes med hjälp av ett i förväg fastställt 

intervjuschema i enkätform. Bryman (2013)  beskriver en strukturerad intervju 

som en intervjuform där forskaren, utifrån ett i förväg fastställt fråge- eller 

intervjuschema, ställer frågor till en respondent. Tanken med detta förfarande är 

att varje enskild respondent ställs inför samma frågor samt för att 

sammanställningen av respondenternas svar kan jämföras på ett reliabelt sätt. 

Intervjuschemat bestod initialt av frågor av semistrukturerad karaktär. Dessa 

frågor är enligt Bryman (2013) ställda på ett sådant sätt att respondenten, i detta 

fall eleven, tillåts att utveckla sina svar samt komma med egna kommentarer och 

tillägg. Därefter följde ett antal slutna frågor med fasta svarsalternativ, en 

självskattningsdel ('self – efficacy'- karaktär) där eleverna fick skatta sina läs- och 

skrivförmågor i olika situationer. Frågorna var utformade så att de skulle ge en 

bild av respektive elevs ingångsvärden inför undersökningen samt ringa in den 

grupp som deltog i undersökningen. 

I samband med intervjun skedde även en förtestning av elevernas läshastighet 

med hjälp av DLS (Järpsten, 2012). Syftet med DLS, som är ett standardiserat 

prov, är att kartlägga gruppers och enskilda elevers färdigheter i läsning och 

skrivning. Anledningen till att vi testade respektive elev var för att långsam 

ordavkodning sannolikt ger låg läshastighet vilket i sin tur kan sänka 
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läsförståelsen. Med andra ord utgjorde DLS ytterligare ett instrument för oss att 

illustrera den grupp elever som deltog i undersökningen. 

 

Under 

Därefter följde 4-6 veckor där de 12 deltagande eleverna följde de instruktioner de 

hade fått under uppstartsträffen. Eleverna följde ordinarie undervisning med den 

skillnaden att de hade med sig sin tilldelade Ipad med tillhörande protokoll och 

manual. Värt att notera är att Prizmo under undersökningens gång uppdaterades 

till Prizmo 2. I samråd med projektledarnas handledare beslutades att 

undersökningen skulle fortlöpa som planerat med den skillnaden att samtliga 

Ipads uppdaterades med Prizmo 2. Med tanke på de nya förutsättningarna samlade 

projektledarna de deltagande eleverna för att gå igenom den nya manual som 

utarbetats. Dock poängterade projektledarna att de funktioner som skulle testas 

fortfarande var fotografering av text, beskärning av scannad text, justering av 

uppläsningshastighet, avlyssning av scannad text samt avslutningsvis att spara 

scannad text. Under undersökningens gång hade respektive undervisande lärare 

ansvaret för de elever som deltog. Projektledarna fanns dock tillgängliga för 

frågor av olika slag samt för teknisk support. 

 

Efter 

Efter undersökningens slut genomfördes intervjuer på nytt med respektive elev. 

Frågorna som ställdes var i princip de samma som ställdes i samband med den 

första intervjurundan men med den skillnaden att frågor nu hade lagts till som 

rörde elevernas upplevelse kring applikationen Prizmo och användandet av denna. 

Denna del innehöll även en betygssättning av de olika funktionerna i Prizmo. 

I samband med de individuella intervjuerna genomfördes en eftertestning av 

respektive elev med hjälp av Jacobsons Läskedjor. Liksom i förtestningen låg 

fokus på ordkedjorna. Eftertestningen gjordes för att se eventuella förändringar i 

elevens ordavkodningsförmåga.  

Intervjuer genomfördes även med respektive undervisande lärare. Intervjun 

inleddes med en del där läraren fick betygssätta de olika funktionerna i Prizmo. 

Därefter ställdes frågor av mer semi-strukturerad karaktär kring upplevelserna av 

användandet av applikationen. Se bilaga 1 för mer information. 

Efter den avslutande intervjurundan avslutades undersökningen. Ipads, manualer 

och protokoll samlades in och projektledarna tackade eleverna samt berörda lärare 

för deltagandet. 
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Bearbetning av data 

Insamlad data från förtestningen, eftertestningen, de strukturerade intervjuerna i 

enkätform samt enkätsvaren från vårdnadshavarna sammanställdes i resultatdelen 

och presenterades med hjälp av diagram, tabeller och sammanfattande 

kommenterarer där ett axplock av representativa svar lyftes fram. Nedan 

presenteras kortfattat hur resultaten redovisades. 

I resultatdelens inledande del presenterades urvalsgruppens läs- och skrivvanor 

och trivsel i form av sammanfattande kommentarer. Därefter presenterades 

testresultaten av Jacobsons Läskedjor (för- och eftertest) LUK – Oord samt DLS. 

Dessa resultat presenterades i tabellform med tillhörande kommentarer.  

(Jacobson, 2013) beskriver deskriptiv statistik som ett sätt att presentera 

undersökningens data på. Den deskriptiva datan syftar till att kartlägga en 

företeelse på ett överskådligt sätt och tabellform är ett sätt att göra detta på.  

Därefter redovisades resultaten av självskattningsdelen i intervjuerna. Även här 

redovisades resultaten med hjälp av tabeller med tillhörande kommentarer. I 

nästkommande del lyftes resultaten av betygssättningen av applikationen Prizmo 

fram. Detta gjordes i diagramform. Jacobson (2013) beskriver i sammanhanget 

univariat analys som ett sätt att beskriva olika variabler på. En form av denna 

analys är att använda sig av diagram som presentationsform. Avslutningsvis 

presenterades resultaten gällande betygsbedömningen av Prizmo. Detta gjordes 

genom sammanfattande kommentarer där ett axplock av representativa svar lyftes 

fram. 

Fangen & Sellerberg (2011) beskriver behandlingen och analysen av intervjun 

som metodform. I aktuell undersökning var frågorna till största del av sluten 

karaktär och hade fasta svarsalternativ. Därför var inte inspelning och 

transkribering av svar aktuellt. De frågor som var av semistrukturerad karaktär var 

relativt få till antalet vilket gjorde sammanställningen relativt lätthanterlig. 
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Kriterier för samhällsvetenskaplig forskning 

I detta kapitel behandlas begreppen reliabilitet, validitet och replikation samt hur 

dessa begrepp kan kopplas till aktuell studie. 

Reliabilitet, validitet och replikation 

Reliabilitet och validitet utgör två viktiga kriterier för bedömning av kvaliteten av 

undersökningar i samband med samhällsvetenskaplig forskning. Dessa två 

kriterier är främst kopplade till den kvantitativa forskningsstrategin men själva 

innebörden av begreppen återfinns även inom den kvalitativa forskningsstrategin. 

Kortfattat så översätts då reliabilitet till tillförlitlighet, och validitet till giltighet. 

Dock lägger man mindre vikt vid mätningar av olika slag när det gäller den 

kvalitativa forskningsstrategin. Ett tredje kriterium som kommer att behandlas i 

detta kapitel är replikation (Bryman, 2013; Kvale, 1996). 

Reliabilitet behandlar pålitligheten och stabiliteten i undersökningars mått och 

mätningar. Begreppet är synonymt med reproducerbarhet och innebär att en 

undersökning ska kunna genomföras av en annan forskare vid ett annat tillfälle, på 

ett likadant sätt och med liknande resultat. Ett begrepp som kan liknas vid 

reliabilitet är replikation. Detta begrepp är synonymt med reproducering eller 

upprepning. För att en forskare ska kunna replikera en undersökning, måste 

tillvägagångssättet i den undersökning som ska replikeras i detalj vara beskriven 

(Bryman, 2013). 

För att försöka uppnå så hög reliabilitet som möjligt i aktuell undersökning 

genomfördes den med av en i detalj planerad arbetsgång. Dessutom genomfördes 

strukturerade intervjuer i enkätform vilket innebar att samtliga respondenter 

ställdes inför samma frågestimuli. För att säkerställa att tester och intervjuer 

genomfördes på ett korrekt sätt och för att få en så hög noggrannhet i 

undersökningen som möjligt, närvarade projektledarna vid samtliga tillfällen.  

Validitet behandlar om undersökningen mäter det som undersökningen avser att 

mäta samt i vilken mån undersökningens resultat anses vara generaliserbara. En 

form av validitet är mätningsvaliditet och har en tydlig koppling till den 

kvantitativa forskningsstrategin då validitet handlar om mätning. Begreppet är 

synonymt med begreppsvaliditet och handlar om i vilken grad forskare mäter det 

som ska mätas genom de instrument som har valts för undersökningen. När det 

handlar om en undersöknings generaliserbarhet används begreppet extern 

validitet. I detta sammanhang är urvalet av undersökningens deltagare avgörande. 

Målet för en forskare är att få fram ett representativt urval så att 

undersökningsgruppens resultat kan generaliseras till andra grupper, det vill säga 

vara så representativt som möjligt. (Bryman, 2013; Fangen & Sellberg, 2011; 

Kvale, 1996). 

Vid utformningen av frågorna i intervjuschemat som användes vid samtliga 

intervjutillfällen låg arbetets syfte, frågeställningar och användbarhetsformel till 

grund. De semistrukturerade frågorna samt frågorna i självskattningsdelen valdes 

noggrant ut för att i förlängningen svara på våra frågeställningar och ge underlag 

för vår undersökning. Testerna i undersökningen valdes även de med arbetets 
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syfte, frågeställningar och användbarhetsformel till grund. Detta för att öka 

validiteten i undersökningen och för att testa det som avseddes att testas 

Etiska aspekter 

I linje med Linnéuniversitetets (FHSAB, 2012) etiska riktlinjer för självständiga 

arbeten i utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom pedagogik gjorde vi en 

ansökan till Etikkommittén Sydost. Då vi ämnade genomföra en studie som 

inbegrep barn ville vi ha en rådgivande etisk granskning av kommittén. Till 

ansökan bifogade vi befintliga dokument, såsom intervjuguide, informationsbrev 

med tillhörande medgivandeblankett samt användarmanual. Kommittén kom med 

relevanta och värdefulla synpunkter utefter vilka vi redigerade samtliga dokument 

innan vi startade själva studien.  

I utformandet av dokumenten som nämns i stycket ovan utgick vi från 

Vetenskapsrådets (2011) fyra grundläggande etiska principer som den svenska 

forskningen vilar på. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I enlighet med informationskravet 

informerades respektive elev samt deras respektive vårdnadshavare om syftet med 

studien samt vilka uppgifter respektive elev förväntades utföra. Dessutom 

informerade vi om frivilligheten i studien och att eleven när som helst den ville 

kunde avsluta sitt deltagande. I enlighet med samtyckeskravet skickade vi hem en 

medgivandeblankett bifogad informationsbrevet där elev och vårdnadshavare fick 

bekräfta deltagandet i studien. Innan detta hade vi även kontaktat respektive 

vårdnadshavare via telefon för att informera om studiens syfte och upplägg samt 

om deras barns eventuella deltagande.  

Vi informerade även, enligt konfidentialitetskravet, att ingen information från 

studien kommer att presenteras så att det går att härleda till de deltagande eleverna 

eller deras vårdnadshavare. Avslutningsvis informerade vi, i enlighet med 

nyttjandekravet, hur studiens resultat skulle redovisas. 
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RESULTAT 
I följande kapitel presenteras resultat av test, intervju- och enkätsvar. 

Urvalsgruppen – läs- och skrivvanor samt trivsel 

För att komplettera bilden av de 12 deltagarna i urvalsgruppen ställdes 

inledningsvis några frågor (se bilaga 1) om trivsel i skolan, läs- och skrivvanor 

samt hur de kände inför deltagande i studien. Samtliga elever i gruppen uttryckte 

att de trivs i skolan. Angående känslor inför deltagande i studien varierade svaren 

mellan ”inget speciellt” och reflektioner som ”kan bli lättare när jag ska läsa” och 

”känns som något jag kan ha nytta av”. Beträffande läs- och skrivvanor i gruppen 

med elever i år 4 – 6 (7 st.) uppgav några att de läser böcker och skriver sagor 

ibland. Övriga uppgav att de mest läser och skriver sms samt på internetsidor. 

Andra former av skrivande som lyftes i denna grupp var läxor och glosor. I 

gruppen År 1 gy (5 st.) lästes uteslutande sms, sidor på internet och t ex 

biltidningar. Skrivandet var i denna grupp också koncentrerat till olika 

nätforum/sidor och sms. Endast en elev i denna grupp uppgav läxor som en 

skrivvana. Samma frågor ställdes efter studien och svaren var då likartade. Även 

vårdnadshavarna fick svara på två frågor inför studien. På frågan om de bedömde 

att läsning och skrivning kunde vara mödosamt för deras barn svarade alla utom 

en att så var fallet. Samtliga vårdnadshavare svarade ja på frågan om deras barn 

trivs i skolan.  

Testresultat - ordkedjor, Oord och DLS 

Resultatet av inledande screening med Jacobsons ordkedjor samt uppföljning med 

fonologiskt Oordstest gav följande utfall (avrundat till hela %). 

 

Tabell 1. Resultat, inledande screening. 

 

Ordkedjor Oord 

 

Antal Antal Andel % Antal Andel % 

 

elever -1SD -1SD -1SD -1SD 

År 4 - 6 64 24 38% 7 11% 

År 1 gy 54 38 70% 14 26% 

Totalt 118 62 53% 21 18% 

 

Som framgår av tabellen hade en hög andel elever ett resultat som låg en 

standardavvikelse under medel (eller lägre) på testet ordkedjor. Statistiskt borde 

det röra sig om ca: 16 % vilket skulle motsvara 10 individer för gruppen År 4 – 6 

och 9 individer för gruppen År 1 gymnasiet. Om vi utifrån den starka kopplingen 

mellan fonologiska svårigheter och dyslexi utgår från att ca: 8 % av befolkningen 

har dyslektiska svårigheter, finner vi en överrepresentation även i resultaten för 

Oordstestet. I gruppen År 4 – 6 hade 7 individer ett resultat som låg -1SD eller 
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lägre. För denna grupp motsvarar 8 % 5 individer. I gruppen År 1 gy hade 21 

individer ett resultat -1SD eller lägre; 8 % skulle innebära 4 individer. Av tabellen 

framgår också att av gruppen svaga ordavkodare (62st) är det ungefär en tredjedel 

som har svag fonologisk förmåga (21st). Urvalsgruppen i studien bestod av de 7 

individer År 4 – 6 samt 5 slumpvis utvalda År 1 gy som låg -1SD på både 

ordkedjetestet och det fonologiska Oordstestet.  

Långsam ordavkodning kan påverka såväl läshastighet som läsförståelse. 

Genomfört DLS – test avser mäta läshastighet men viss läsförståelse krävs. I den 

text som testet består av återfinns parenteser med tre olika ordförslag varav ett är 

korrekt och skall strykas under. Resultat av DLS – test blev enligt nedan: 

 

Tabell 2. Resultat, DLS läshastighet. 

 

DLS läshastighet 

 

     

 

Individ råpoäng Antal fel Stanine 

År 4 - 6 1 6 1 2 

 

2 6 4 2 

 

3 8 2 3 

 

4 6 4 2 

 

5 12 1 4 

 

6 15 5 4 

 

7 10 2 2 

     

 

Individ råpoäng Antal fel Stanine 

År 1 gy 1 8 0 1 

 

2 21 0 5 

 

3 12 2 2 

 

4 17 1 3 

 

5 7 1 1 

 

Som framgår av tabellen hade flertalet elever låga värden även gällande 

läshastighet. Spridningen är något större än i ordkedjetestet då tre elever når 

värden inom medel. Beträffande spridningen skall hänsyn tagas till att elevens 

lässtrategi kan påverka hastigheten (läser hela texten eller sökläser). Hos en del av 

individerna i gruppen År 4 – 6 är antalet fel högt i relation till antal korrekta svar. 

Även om Prizmo ej har direkt tränande funktioner genomfördes ett eftertest med 

ordkedjor (samma som vid inledande screeningstillfälle). Detta för att se 
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eventuella tendenser till skillnader. Resultat för T1 är individernas poäng från 

inledande screening och T2 genomfördes 7 veckor senare. 

 

Tabell 3. Resultat, ordkedjor, T1 och T2. 

 

 

 Ordkedjetest 

 

  

T1 T2 

 

Individ råpoäng stanine råpoäng stanine 

År 4 - 6 1 9 1 9 1 

  2 13 3 20 5 

  3 7 1 10 2 

  4 10 2 10 2 

  5 13 3 13 3 

  6 12 1 15 2 

  7 11 2 13 2 

 

 

 

Individ råpoäng stanine råpoäng stanine 

År 1 gy 1 8 1 12 1 

  2 14 1 22 3 

  3 22 3 24 3 

  4 22 3 25 3 

  5 16 1 21 2 

 

Resultatet visar att 9 st. förbättrat sin ordavkodning mellan 2 och 8 råpoäng 

medan 3 st. noterade samma resultat båda tillfällena. 
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Enkätsvar – självskattning 

Nedanstående tabeller visar svarsspridningen på intervjufrågorna av 'self – 

efficacy'- karaktär som ställdes till eleverna. Samma frågor ställdes före och efter 

studien. Svarsfördelning efter studien är markerad med rött inom parentes. I ett 

fåtal fall stämmer inte antalet svar och individer överens. Det betyder att 

någon/några individer ej svarat då de inte ställs inför de läs- och skrivsituationer 

frågan avser. 

 

Tabell 4. Enkätsvar, år 4-6. 

        7 elever 

 

   

mycket osäker säker mycket 

Hur känner du dig när du ska läsa: osäker säker 

1. en skönlitterär bok i 

skolan   0 (0) 2 (1) 4 (4) 1 (2) 

2. texter i läroböcker   0 (0) 2 (0) 5 (6) 0 (1) 

3. anteckningar på tavlan   0 (0) 1 (1) 2 (3) 4 (3) 

4. läxor       0 (0) 0 (1) 4 (3) 3 (3) 

5. till prov     0 (0) 2 (1) 5 (4) 0 (2) 

6. sms       0 (0) 0 (0) 4 (3) 3 (4) 

7. mail       0 (0) 1 (0) 1 (2) 2 (2) 

8. hemsidor     0 (0) 0 (0) 3 (4) 2 (2) 

9. textremsan på TV   0 (0) 2 (2) 3 (2) 2 (3) 

        mycket 
osäker säker 

mycket 

Hur känner du dig när du ska skriva: osäker säker 

1. texter i skolan     0 (0) 0 (0) 6 (5) 1 (2) 

2. sms       0 (0) 0 (0) 6 (4) 1 (3) 

3. mail       0 (0) 0 (0) 3 (2) 1 (2) 

4. på nätforum, t ex Twitter   0 (0) 0 (0) 2 (1) 0 (1) 
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Tabell 5. Enkätsvar, år 1 gy. 

 

        5 elever 

 

   

mycket osäker säker mycket 

Hur känner du dig när du ska läsa: osäker säker 

1. en skönlitterär bok i 

skolan   1 (0) 1 (0) 3 (1) 0 (4) 

2. texter i läroböcker   0 (0) 0 (0) 1 (1) 4 (4) 

3. anteckningar på tavlan   0 (0) 1 (2) 2 (1) 2 (2) 

4. läxor       0 (0) 1 (0) 4 (5) 0 (0) 

5. till prov     0 (0) 1 (0) 4 (5) 0 (0) 

6. sms       0 (0) 1 (1) 2 (1) 2 (3) 

7. mail       0 (0) 2 (0) 2 (2) 1 (3) 

8. hemsidor     0 (0) 0 (0) 5 (4) 0 (1) 

9. textremsan på TV   0 (0) 0 (0) 5 (5) 0 (0) 

        mycket 
osäker säker 

mycket 

Hur känner du dig när du ska skriva: osäker säker 

1. texter i skolan     0 (0) 2 (1) 2 (3) 1 (1) 

2. sms       0 (0) 0 (0) 3 (2) 2 (3) 

3. mail       0 (0) 1 (0) 4 (2) 0 (3) 

4. på nätforum, t ex Twitter   0 (0) 0 (0) 2 (2) 3 (3) 

 

Det är uppenbart att merparten av eleverna inte bedömer sig ha några större läs- 

och skrivsvårigheter. De flesta känner sig säkra eller mycket säkra inför de flesta 

situationer. Endast ett fåtal känner sig i vissa fall osäkra. Vid utfrågning efter 

studiens slut (röd siffra) har en förskjutning åt svarsalternativen ”säker” och 

”mycket säker” skett. 
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Betyg – Prizmo 

Efter studien fick både elever och lärare betygssätta de väsentligaste funktionerna 

i Prizmo. Betyg sattes utifrån en femgradig skala samt kompletterades med ett 

fåtal frågor av sammanfattande karaktär gällande funktion. 

Betygssättningen av funktionen ”spara text” har utelämnats ur diagrammen då 

endast ett fåtal testade denna funktion. Orsaken till detta är att eleverna ej hade 

något behov av att spara texter. 

Betygssättning – sifferskala 1-5 

Betygssättningen av funktionen ”spara text” har utelämnats ur diagrammet då 

endast ett fåtal testade denna funktion. På den femgradiga skala som användes 

innebar 1 att funktionen var lätt att använda och 5 följaktligen att funktionen var 

svår att använda. 

 

Diagram 1. Betygssättning av Prizmo – elever. 

 

0

2

4

6

8

10

12

antal
elever

Betyg Prizmo
elever

1 lättast

2

3

4

5 svårast
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Diagram 2. Betygssättning av Prizmo – lärare. 

 

0

1

2

3

4

5

6

antal
lärare

Betyg Prizmo
lärare

1 lättast

2

3

4

5 svårast

 

 

Både bland elever och lärare är förekomsten av höga betyg (1:or och 2:or) tydlig. 

Detta innebär att funktionerna i Prizmo överlag anses lättanvända.  

Betygsbedömning – enkätsvar 

Som ett komplement till betygssättningen av Prizmo ställdes några mer öppna 

frågor till elever och lärare gällande användandet. Dessa frågor var: 

 

 Vad tycker du är bra med Prizmo? 

 Vad tycker du är mindre bra med Prizmo? 

 Skulle du kunna tänka dig att fortsätta använda Prizmo? Om ja, i vilka 

sammanhang? 

 Upplever du att elevens motivation påverkats av användandet av Prizmo? 

(Denna fråga ställdes endast till lärare.) 

 

Nedan följer ett urval av representativa svar på frågorna: 

Elevsvar 

 Vad tycker du är bra med Prizmo? 

– Man jobbar samtidigt som man använder den, koncentrerar sig. 

– Lätt att använda. 

– Den gula grejen (karaokefunktionen, vår anm.) som gör att jag kan läsa efter. 



 

  37 (57) 
 

– Jag kan koncentrera mig på innehållet istället för att lägga all energi på att 

försöka förstå vad det står. Man kan sitta och lyssna på texten istället för att sitta 

och kämpa för att se vad det står. 

– Svårt att läsa, smidigt då att ta kort och få det uppläst 

– Väldigt krångliga texter kan vara bra att få upplästa för sig.  

– Att man kan ta kort och få texten uppläst för sig” (Uppläst = slippa ha någon 

bredvid som läser högt, vår anm.). 

– Den läser åt mig, jag behöver inte anstränga mig lika mycket 

 

 Vad tycker du är mindre bra med Prizmo? 

– Inget. 

– När det blir symboler (men bättre efter uppdateringen). 

– Inte bra när det blir symboler i texten som rösten läser upp. 

– Inget. 

– Liphone istället för paddan är att föredra då det är svårt att ta med sig den 

överallt” 

– krångligt att spara, jobbigt att lyssna på” 

– Paddan kan vara lite bökig ibland, borde vara bättre med iPhone 

– Det kommer tecken ibland mitt i en text, det stannade upp läsningen 

 

 Skulle du kunna tänka dig att fortsätta använda Prizmo?  Om ja, i vilka 

sammanhang? 

– Ja, både i skolan och mkt hemma (läxor mm). 

– Ja, när jag ska läsa långa texter. 

– Ja, när jag ska läsa böcker, läroböcker, långa texter. 

– Ja, oftast i skolan men även hemma när jag läser. 

– Ja, både i skolan och hemma. Appen är bra för de som har svårt för att läsa, 

som för mig till exempel, egen fordonsteori, bara att ta kort och köra! 

– Ja! Läser tidningen på morgonen. Även bra i skolan. 

– Ja, men i så fall till iPhone. Både i skolan och hemma.” 

– Ja, det skulle jag! Bra vid långa texter. Lyssna istället för att läsa! 

 

En sammanfattande tolkning av elevsvaren på vad som ansågs bra med Prizmo är 

att den gav tillgång till texter samt förflyttade fokus och energi till innehållet 

istället för avkodning. Elevsvar angående vad som var mindre bra handlade om 

bildkvalitet vid fotografering. Två elever gjorde även antagandet att smartphone 

(iPhone) skulle vara enklare att hantera än surfplatta (iPad). Att samtliga kunde 

tänka sig att forsätta använda Prizmo som avkodningsstöd var entydigt. 
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Lärare 

 Vad tycker du är bra med Prizmo? 

– Bra hjälpmedel som ökar säkerheten i läsningen, ökar självförtroendet och den 

är rolig att -använda. 

– Mkt användarvänlig! Behövdes bara en kort introduktion, sedan var de 

(eleverna) igång. Möjliggör fullt deltagande, inkluderande hjälpmedel. Att kunna 

komma vidare i böcker utan lärarstöd. Vissa har t o m valt att under fria stunder 

läsa i sina skönlitterära böcker (med hjälp av Prizmo) för att de vill komma 

vidare. 

– Lättillgängligheten. 

 

 

 Vad tycker du är mindre bra med Prizmo? 

– Fotograferingen svår i början men märks att det även handlar om ovana. 

– Inget. 

– Använt för lite för att uttala sig om det. 

 

 

 Skulle du kunna tänka dig att fortsätta använda Prizmo? Om ja, i vilka 

sammanhang? 

– Ja, för de lässvaga oavsett orsak (till lässvårigheterna) vid långa texter. Innebär 

också att jag ej behöver läsa in lärobokstexter. 

– Absolut! Både som verktyg i situationen samt som stöd för att skapa 

förförståelse; att eleven kan (med Prizmo) läsa t ex en NO-text vid morgonstunden 

för att vara mer förberedd till lektionen. 

– Ja, vid olika former av läsning då det kan öka motivationen som en följd av att 

det ej är lika jobbigt att ta sig in i texten. 

 

 Upplever du att elevens motivation påverkats av användandet av Prizmo? 

– Ja, då de tycker det är roligt att använda den. 

– Vet ej då jag inte haft eleverna så mkt innan de började använda Prizmo men 

min uppfattning/känsla är att det är så. 

– Eleven har använt den alldeles för lite och hans skolsituation är sådan att det 

inte hjälper honom nu.  

Av lärarnas betyg på Prizmo kan man utläsa att de till stor del bygger på hur de 

upplevt att eleverna tagit den till sig. Även lärarna såg positivt på användandet av 

Prizmo och lyfte olika fördelar både som lässtöd och motiverande verktyg. 
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ANALYS OCH DISKUSSION 
Syftet med arbetet var att undersöka vilken potential applikationen Prizmo hade 

att fungera som alternativt verktyg för individer i läs- och skrivsvårigheter. Svar 

på detta söktes via frågeställningarna. Med hjälp av de två första 

frågeställningarna ringar den tredje, som berör användbarhet, in denna potential; 

interaktionen mellan individen, dennas inre och yttre förutsättningar och 

alternativt verktyg. I följande diskuteras resultaten utifrån frågeställningarna. Vi 

lyfter även andra intressanta reflektioner sprungna ur resultaten från studien. 

Vår första frågeställning var: hur förhåller sig urvalsgruppens bedömningar av 

sin läs- och skrivförmåga till testresultat? Urvalsprocessen syftade till att finna 

elever med så svag ordavkodningsförmåga att det inverkade menligt på deras 

läsförmåga och dessutom med svårtränad fonologisk grund. I och med detta var 

parametern yttre nyttofaktorer definierad som hög. I enlighet med ’The Simple 

View of Reading’ (Gough & Tumner, 1986) handlade det alltså om en grupp vars, 

enligt testresultat, svaga avkodning leder till mycket nedsatt läsförmåga. 

Kopplingen till svag fonologisk förmåga och dess beständighet gjorde även 

gruppen högintressant för insatser med alternativa verktyg för inkluderande i 

undervisningen. Svaren på frågorna av ’self – efficacy’- karaktär visade att 

individerna i urvalsgruppen inte bedömde sig ha speciellt stora svårigheter med 

vare sig läs- eller skrivmoment. Vårdnadshavarna bedömde såsom testresultat 

visade att läsning och skrivning kunde vara mödosamt för deras barn. Vad denna 

skillnad mellan testresultat, vårdnadshavarnas bedömning och elevernas egna 

bedömningar beror på är svårt att med säkerhet avgöra. Att inte tro sig klara av en 

uppgift inverkar negativt på motivationen för att faktiskt ta sig an uppgiften 

(Jenner, 2004). Trots sin självbedömning var eleverna positivt inställda till 

deltagande i studien och slog ej ifrån sig det stöd Prizmo kunde ge. Därför kan vi i 

viss mån se den höga ’self – efficacy’ - skattningen som en motiverande kraft att 

vilja klara av angivna läs- och skrivsituationer; även om bedömningarna sannolikt 

rymmer viss förnekelse. Ingen vill skylta med läs- och skrivsvårigheter.  

För att få en bredare bild av individernas lässvårigheter genomfördes ett 

läshastighetstest med inslag av läsförståelse. Utifrån staninevärden fanns en större 

spridning i resultatet för DLS- läshastighet än testet ordkedjor. Resultaten för 

ordkedjor låg långt under medel medan 3 av 12 DLS – resultat hamnade inom 

medelvärden (4–6). Om resultaten på ordkedjor är representativa för individernas 

avkodningsförmåga talar DLS - resultaten för att några funnit andra strategier vid 

textläsning. Jacobson (2006) menar att individer med svag avkodning kan 

använda sig av inre kompensationsstrategier. I detta fall skulle sådana kunna vara 

god förmåga att förstå texters innehåll i kombination med visuell förmåga att 

känna igen ord i sammanhang; en form av sökläsningsstrategi för att hantera 

texten. Merparten av DLS – resultaten var dock så låga att de indikerade 

lässvårigheter. Både den låga läshastigheten och den höga andel fel som flera 

individer hade ligger i linje med forskningen som säger att svag avkodning 

indirekt påverkar såväl hastighet som förståelse negativt (Høien & Lundberg, 

2009). 

Skillnaden i resultat mellan T1 och T2 är intressant då Prizmo ej har direkt 

tränande funktion. Testet Läskedjor (Jacobson, 2007) har normer för maj månad i 
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skolår 4 t o m år 1 på gymnasiet. Med hjälp av dessa normer kan vi tillåta oss att 

jämföra urvalsgruppens resultatökning med förväntad ökning för deltestet 

ordkedjor. Förväntad ökning i råpoäng varierar något beroende på var på 

stanineskalan man rör sig. Av den anledningen väljer vi att titta på de lägre 

skalstegen (1 – 3) inom vilka vi finner urvalsgruppens resultat. Förväntad ökning 

mellan skolåren 4 – 7 varierar från 1 till 4 råpoäng per år, enligt totalnorm (pojkar 

och flickor sammanslaget). Någon normering för år 2 på gymnasiet finns ej så här 

tar vi stöd av ökning från skolår 9 till år 1 på gymnasiet (3 till 4 råpoäng). Nio av 

eleverna i urvalsgruppen ökade sina resultat mellan T1 och T2 med följande 

råpoäng: 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 7 och 8. Med tanke på tidsperioden (ca: 7v) är 

ökningen betydligt högre än förväntat. Vid tolkning av denna ökning bör man ta 

hänsyn till flera olika faktorer. För det första kan resultatökningen bero på en viss 

träningseffekt just till följd av den korta period som förlöpte mellan T1 och T2. 

För det andra hade det krävts en större urvalsgrupp samt en kontrollgrupp att vikta 

resultaten mot för att dra generella slutsatser. Låt oss därför tolka resultaten som 

en tydlig tendens till ökad avkodningsförmåga hos merparten av individerna i 

urvalsgruppen. Här menar vi att en del av resultatökningen beror på indirekta 

träningseffekter från användandet av Prizmo. Exempel på indirekta 

träningseffekter är ökad motivation för skolarbetet då möjligheten att på egen 

hand ta till sig texter ökade. Detta ger i sin tur mer time on task, alltså tid till och 

för texthantering vilket är tränande i sig. Sannolikt var det även motiverande att få 

deltaga i studien och använda ett nytt tekniskt verktyg. Den effekten avtar över tid 

men förlorar också i betydelse då eleverna snabbt blir vana att använda det som 

hjälper dem.  

Vår andra frågeställning handlade om hur användarvänlig Prizmo ansågs vara. 

Syftet med studien var inte att utvärdera Prizmo ur teknisk aspekt men dess 

användarvänlighet påverkar interaktionen; användbarheten. Ett tekniskt 

hjälpmedel som är alltför krångligt att använda används ej, även om behov av 

kompensation finnes. Att applikationen bedöms som användarvänlig är tydligt. 

Inför studien befarade vi att fotograferingen skulle vara en kritisk punkt i 

användandet. Fotograferingsmomentet var också den funktion som antyddes vara 

krånglig i vissa fall men ändå betygsattes som enkelt. En av lärarna uttryckte att 

fotograferingen kunde vara svår för eleverna i början men att det snabbt märktes 

att det handlade om ovana. Att funktionen ”spara text” ej testades berodde på att 

eleverna inte hade något behov av att spara scannade texter. Lärarnas 

betygssättning i siffror samt svar på öppna frågor var i stor utsträckning en 

bedömning av elevernas användande vilket gör att dessa betyg rör sig i 

gränslandet mellan användarvänlighet och användbarhet.  

För de två första frågeställningarna hade vi nu resultat som definierade de tre 

första parametrarna i användbarhetsformeln: Yttre nyttofaktorer x Inre 

nyttofaktorer x Användarvänlighet = Användbarhet. Dessa skulle tillsammans 

ringa in och ge stöd i att svara på den tredje frågeställningen: hur användbar är 

applikationen Prizmo som alternativt verktyg för eleverna i urvalsgruppen? Som 

tidigare nämnt befarade vi att fotograferingen skulle anses för krånglig för att 

eleverna skulle vilja använda appen. Vi såg också en risk att de olika momenten 

från foto till uppläsning skulle anses vara många och tidsödande men detta 

nämndes inte alls som ett problem av deltagarna i studien. Detta skall vägas mot 
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att individerna i studien sannolikt ej klarat att läsa text utan mycket stor 

ansträngning; en ansträngning som skulle tagit fokus från förståelse och sänkt 

motivation och självbild (Høien & Lundberg, 2009; Swalander, 2011). 

Det är alltså inte rimligt att bara ha individer med automatiserad avkodning som 

referens vid bedömning av användarvänlighet och användbarhet. Det kan 

naturligtvis vara tungrott att använda Prizmo för de som läser obehindrat. För de 

som inte läser obehindrat väger denna eventuella tungroddhet lätt i jämförelse 

med att inkluderas i skriftspråkligheten. Som svar på huruvida man kunde tänka 

sig att fortsätta använda Prizmo svarade samtliga elever ja. Fördelarna anses alltså 

överväga eventuella nackdelar. Enligt Jacobson, Björn och Svensson (2011) är 

pedagogens kompetens och attityd till alternativa verktyg viktigt för utfallet. 

Lärarna som var involverade i studien var också positiva till att fortsätta med 

Prizmo som alternativt verktyg. Som pedagoger lyfte de även andra fördelar vid 

sidan av själva läsningen. Fördelar man kunde se var: lässtöd även för icke 

fonologiskt svaga, tidsbesparing för läraren, möjlighet till förförståelse av text då 

eleven blir mer självständig i sin läsning samt som motivationshöjande. En av 

lärarna talade om Prizmo som ett inkluderande hjälpmedel. Samma lärare 

berättade att vissa av eleverna under fria stunder valt att läsa i sina skönlitterära 

böcker (med hjälp av Prizmo) för att de ville komma vidare. Slutligen kan vi slå 

fast att Prizmo är användbar som alternativt verktyg för eleverna i urvalsgruppen. 

En tidig reflektion vid sidan av frågeställningarna rörde den överrepresentation 

och diskrepans vi fann i resultaten vid inledande screening med Jacobsons 

ordkedjor (2007). En anmärkningsvärt hög andel individer hade ett resultat som 

låg en standardavvikelse under medel (-1SD). För gruppen 4 – 6 var siffran 

närmare 38 % och för gruppen år 1 gy 70 %. Statistiskt borde siffran röra sig kring 

16 %. För deltagande i studien sökte vi elever vars svaga ordavkodning hade sin 

grund i fonologiska svagheter då dessa enligt forskning visat sig ha beständighet 

(Høien & Lundberg, 2009) De fonologiska svårigheternas beständighet och starka 

koppling till dyslexi gjorde gruppen intressant ur aspekten kompensation med 

hjälp av alternativa verktyg. Av denna anledning följdes gruppen med svag 

ordavkodning upp med ett fonologiskt test. Förväntat resultat på detta test var att 

ca: 8 % skulle hamna -1SD. Här skall tolkning ske med viss försiktighet då siffran 

8 % baseras på en uppskattning av hur stor andel av befolkningen som har 

dyslexi. Vi kan ej heller med bestämdhet veta om samtliga som låg 1 sd u m på 

det fonologiska testet vid utredning skulle få diagnosen dyslexi, trots det mycket 

starka sambandet mellan fonologiska svagheter och dyslexi. För gruppen 4 – 6 

blev siffran 11 % och för gruppen år 1 gy 26 %; alltså en överrepresentation i 

synnerhet för gruppen år 1 gy. Siffrorna för de två grupperna skiljde sig åt. 

Oavsett detta fann vi totalt sett en diskrepans mellan statistiskt förväntade resultat 

och faktiska resultat, samt i förhållandet mellan fonologiska och icke fonologiska 

orsaker bakom svag ordavkodning.  

Forskningen kring fonologins betydelse för läs- och skrivinlärning har varit och är 

mycket betydelsefull. Som tidigare nämnt fokuserade vi också på de som hade 

fonologiska svårigheter då dessa har tendens till beständighet. I det aktuella fallet 

var dock andelen svaga avkodare vars svårigheter hade fonologisk grund mindre 

än andelen som ej hade fonologiska svårigheter. Ordavkodningsförmågan hos 

denna del av gruppen var alltså lika svag som hos den grupp som ingick i studien 
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men av andra orsaker. Likväl är även dessa individer i behov av stöd och åtgärder 

för sin läsutveckling. Dessa resultat, med en överrepresentation av läs- och 

skrivsvårigheter men inte samma överrepresentation av fonologiska svårigheter, 

har likheter med den interventionsstudie Svensson (2009) utförde på särskilda 

ungdomshem. I Svenssons studie sattes riktade insatser in med resultatet att 

många höjde sin läsförmåga till adekvat nivå. Det finns all anledning att tro att 

man med riktade insatser till samma grupp i detta fall (svag ordavkodning men ej 

svag fonologisk förmåga) skulle nå liknande resultat. Enligt skolans styrdokument 

har också denna grupp elever rätt till stöd och riktade insatser, diagnos eller ej. En 

av dessa insatser skulle mycket väl kunna vara alternativa verktyg såsom Prizmo 

då vi ser tendenser till indirekta träningseffekter beträffande motivation, självbild 

och time on task. 

Mot bakgrund av arbetet som helhet manar vi till reflektion kring begreppen 

läsförståelse och avkodning. I allmänhet delas förståelse av texter upp i 

läsförståelse och hörförståelse. Hörförståelse handlar uppenbarligen om att lyssna. 

Läsförståelse kan däremot bli mer knepigt. I läsförståelseuppgifter/tester (t ex 

nationella prov) innebär läsförståelse att individen förväntas avkoda en text utan 

hjälpmedel (förutom korrigering av nedsatt syn). Därefter skall det lästa tolkas 

och frågor till texten besvaras. Om vi återigen lyfter ’The Simple View of 

Reading’ (Gough & Tumner, 1986) kan vi utgå ifrån att individens förståelse för 

textinnehållet endast testas om avkodningen är automatiserad. När så inte är fallet 

har inte individen en rimlig chans att ta sig in i texten, med följd att resultatet inte 

säger någonting om individens förståelse av den. Vad avses då med läsförståelse? 

Är det den sammanlagda förmågan av avkodning och förståelse? Då bör 

begreppet avkodning definieras. Är det att läsa med ögonen utan hjälpmedel 

(förutom korrigering av syn)? Syftet är sannolikt att mäta en individs förmåga att 

ta till sig en texts innehåll och reflektera över det. Därför borde vi i detta fall vidga 

begreppet avkodning införa ett ”nytt” begrepp – textförståelse. Textförståelse 

skulle då innebära att med tillbörlig avkodningsmetod reflektera över ett 

textinnehåll. Detta utesluter självfallet inte traditionella läsförståelse- och 

avkodningstest men det är viktigt att förstå vad man testar när man testar. 

Angående läs- och skrivsvårigheter talar också Jacobson (2006) om vikten av att 

gå runt avkodningssvårigheter för att ge energi och fokus till innehåll och 

därigenom inkludera individen i undervisningen. 
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SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL VIDARE 
FORSKNING 

 Applikationer som till exempel Prizmo har till följd av sin användarvänlighet 

och lättillgänglighet potential att fungera som alternativa verktyg.  

 Det är av vikt att: 

– sprida kunskap om konsekvenserna av läs- och skrivsvårigheter 

– göra noggrann analys av svårigheter och behov 

– finna andra kompletterande vägar till skriftspråklighet 

 Det finns skäl att reflektera över begreppen läsförståelse och avkodning. 

 Samma studie hade kunnat genomföras med något annat alternativt verktyg 

för läs- och skrivsvårigheter med likartat resultat (under förutsättningen hög 

användarvänlighet). Detta då samverkan mellan individ och omkringliggande 

faktorer är avgörande, inte Prizmo i sig. Det alternativa verktyget kan alltså 

vara en liten nyckel som öppnar stora rum 

 

Förslag till vidare forskning 

Till följd av resultatet för denna studie är det av intresse att bedriva vidare 

forskning kring två nära relaterade områden. Det handlar dels om den stora grupp 

som hade ett resultat 1 sd u m på ordkedjetestet men som klarade det fonologiska 

testet. Deras svaga ordavkodning borde i hög grad vara träningsbar då 

svårigheterna ej hade sin grund i fonologiska svagheter, vilka har en större 

tendens till beständighet. Alltså skulle en kartläggning med behovsanalys samt 

påföljande interventionsstudie vara på sin plats. Det andra området för vidare 

forskning är huruvida applikationer som Prizmo skulle kunna fungera 

motivationshöjande och indirekt tränande för de med svag avkodning som ej beror 

på fonologin (såsom gruppen ovan). 

 

Metodkritik 

 Vi är medvetna om att studiens omfång är för litet för att resultatet skall vara 

generaliserbart även om tydliga tendenser finns. 

 Vi kunde med fördel ha kompletterat parametern yttre nyttofaktorer med 

lärarnas bedömningar av elevernas läs- och skrivsvårigheter. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide   

  
 

 

Intervjufrågor före studien (till elev) 

 

 

1. Hur känner du inför att vara med i projektet?  

 

2. Trivs du i skolan? 

 

3. Vad är bra/mindre bra i skolan? 

 

4. Läser du på fritiden? Om ja, vad? 

 

5. Skriver du på fritiden? (Ex: sms, mail, Facebook, annan kommunikation över 

datorn, övrigt) 

 

 

 

Hur känner du dig när du ska läsa:  mycket osäker 

 säker mycket  

   osäker

   säker 

 

1. en skönlitterär bok i skolan 

2. texter i läroböcker 

3. anteckningar på tavlan 

4. läxor 

5. till prov 

6. sms 

7. mail 

8. hemsidor 

9. textremsan på tv 

 

 

Hur känner du dig när du ska skriva:  mycket osäker 

 säker mycket  

   osäker

   säker 

 

 

1. texter i skolan 

2. sms 
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3. mail 

4. på nätforum, t ex Twitter 

 

 

 

Intervjufrågor efter studien (till elev) 

 

 

1. – Trivs du i skolan? 

 

2. – Vad är bra/mindre bra i skolan? 

 

3. – Läser du på fritiden? Om ja, vad? 

 

4. – Skriver du på fritiden? (Ex: sms, mail, Facebook, annan kommunikation över 

datorn, övrigt) 

 

 

 

Hur känner du dig när du ska läsa:  mycket osäker 

 säker mycket  

   osäker

   säker 

 

1. en skönlitterär bok i skolan 
2. texter i läroböcker 
3. anteckningar på tavlan 
4. läxor 
5. till prov 
6. sms 
7. mail 
8. hemsidor 
9. textremsan på tv 

 

 

Hur känner du dig när du ska skriva:  mycket osäker 

 säker mycket  

   osäker

   säker 

 

 

1. texter i skolan 
2. sms 
3. mail 
4. på nätforum, t ex Twitter 
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– Betygsätt (skala 1-5) funktionerna i Prizmo utifrån hur lätt/svårt du tycker det är att 

använda dem.  

 

1 = lättast, 5=svårast. 

 

 Fotografering: 

 Beskärning (crop): 

 Justera uppläsningshastighet: 

 Lyssna på uppläsning: 

 Spara upplästa texter i appen: 

 Användarvänlighet/navigering som helhet: 

 

 

– Vad tycker du är bra med Prizmo? 

 

– Vad tycker du är mindre bra med Prizmo? 

 

– Skulle du kunna tänka dig att fortsätta använda Prizmo?  Om ja, i vilka sammanhang? 

 

 

 

 

Intervjufrågor till lärare efter studien 

 

– Betygsätt (skala 1-5) funktionerna i Prizmo utifrån hur lätt/svårt du bedömer det vara 

för eleven att använda dem.  

 

1 = lättast, 5=svårast. 

 

 Fotografering: 

 Beskärning (crop): 

 Justera uppläsningshastighet: 

 Lyssna på uppläsning: 

 Spara upplästa texter i appen: 

 Användarvänlighet/navigering som helhet: 

 

– Vad tycker du är bra med Prizmo? 

 

– Vad tycker du är mindre bra med Prizmo? 

 

– Skulle du kunna tänka dig att fortsätta använda Prizmo som alternativt verktyg för 

elever i behöv av stöd?  Om ja, i vilka sammanhang? 
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Bilaga 2 

Information till elev 
 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Jonas Isovaara och Markus Kvick och läser till Speciallärare/Specialpedagog 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skall under en period på några veckor genomföra en 

studie där vi ska undersöka om appen Prizmo till Iphone och Ipad kan vara ett lässtöd i 

skolarbetet. Prizmo är ett slags läshjälpverktyg som används vid läsning av olika texter. 

Man tar en bild av den text man ska läsa och kan då få den uppläst i sin Iphone eller 

Ipad. 

 

Studien håller på under några veckor. Man ska använda Prizmo under sina vanliga 

lektioner, ca: sex gånger varje vecka. De elever som är med i studien blir också 

intervjuade av oss. Man kan när som helst avsluta sitt deltagande i studien och det 

kostar ingenting att vara med. Har deltagaren en egen iPhone så används den, annars får 

man låna en iPad. 

 

Resultatet av studien ska användas i ett arbete i vår utbildning. I det arbetet kommer 

man inte att kunna se vilka personer som varit med i studien. 

 

Vi vill gärna att du ska vara med i studien och pröva om appen kan vara ett lässtöd. Om 

du väljer att vara med ber vi dig fylla i blanketten som finns till detta brev. Då du är 

under 18 år får även dina föräldrar information om studien. 
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Ja, jag vill vara med i studien 

 

 

Datum 

__________ 
 

Elevens underskrift 

__________________ 
 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Jonas Isovaara, tel: 0705-827908, e-post: jonas.isovaara@gmail.com 

Markus Kvick, tel: 0736-109837, e-post: markuskvick@telia.com 

Handledare: Linda Fälth, Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet, e-post: 

linda.falth@lnu.se 

 

 

mailto:jonas.isovaara@gmail.com
mailto:markuskvick@telia.com
mailto:linda.falth@lnu.se
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Bilaga 3 

Information till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Vi heter Jonas Isovaara och Markus Kvick och läser till Speciallärare/Specialpedagog 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skall under en period på några veckor genomföra en 

studie där vi ska undersöka om applikationen Prizmo till Iphone och Ipad kan vara ett 

lässtöd för Ert barn i sitt skolarbete. Prizmo är ett slags läshjälpverktyg som används vid 

läsning av olika texter. Användandet av applikationen går i korthet ut på att man tar ett 

kort på den texten som man ska läsa för att därefter få texten uppläst i sin Iphone eller 

Ipad.  

Tanken är att Ert barn ska använda sig av detta läsverktyg under ordinarie undervisning 

vid ca: sex tillfällen per vecka.  Således sker ingen förändring av ordinarie skoldag 

förutom att applikationen prövas som ett lässtöd under del av vissa lektioner. Före och 

efter studien genomförs intervjuer med Ert barn. Frågorna handlar om hur barnet 

upplever olika former av läsning och skrivning samt användandet av Prizmo. Dessutom 

får Ni svara på några frågor som återfinns i detta informationsbrev samt i det brev som 

skickas hem efter periodens slut. Syftet med dessa frågor är att ge en bild av hur barnets 

läsning upplevs. Om Ert barn har tillgång till en egen Iphone används denna, i annat fall 

tillhandahåller skolan en Ipad. Ert barns deltagande i studien är kostnadsfritt. 

Deltagandet är dessutom frivilligt och Ert barn kan när som helst avsluta sitt deltagande. 

Vid eventuella frågor rörande studien är ni välkomna att kontakta oss. 

Resultatet av studien redovisas i det självständiga arbetet i vår utbildning. Ingen 

information från studien kommer att presenteras så att den går att härleda till de 

deltagande eleverna eller deras vårdnadshavare. 

 

Om ni väljer att deltaga i studien, var vänlig svara på följande två frågor 

   

  Ja Nej

  

1. Upplever Ni att Ert barn trivs i skolan?    

 

2. Upplever Ni att läsning och skrivning kan vara 

mödosamt (t ex läxläsning) för Ert barn? 
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Härmed bekräftar jag deltagandet i studien 

 

Datum 

____________________ 

Vårdnadshavares 1 underskrift 

_________________________________________ 

Vårdnadshavares 2 underskrift  

_________________________________________ 

 

Med vänliga hälsningar 

Jonas Isovaara, tel: 0705-827908, e-post: jonas.isovaara@gmail.com 

Markus Kvick, tel: 0736-109837, e-post: markuskvick@telia.com 

Handledare: Linda Fälth, Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet, e-post: 

linda.falth@lnu.se 

 

 

 

 

mailto:jonas.isovaara@gmail.com
mailto:markuskvick@telia.com
mailto:linda.falth@lnu.se
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Bilaga 4 

Manual, Prizmo 1 
 
 

Prizmo är en applikation för textavkodning med funktioner som textscanning, 

textlagring, talsyntes m fl. 

Studien pågår under en period om fem veckor. Prizmo skall användas vid fyra 

lektionstillfällen per vecka, à 30-40 min per tillfälle. De funktioner som skall testas 

under dessa lektionspass är: 

 

 

 Fotografera text 

 Beskära scannad text (crop) 

 Justera uppläsningshastighet 

 Avlyssna scannad text 

 Spara scannad text 

 

 

Önskar man använda andra funktioner såsom redigering och vidarebefordring av text så 

går det också bra. Vi ser då gärna att Ni noterar vilka funktioner som testats och 

eventuellt kommenterar dessa. 

 

 

Instruktion 

1. Öppna applikationen 

2. Tryck på ”text” 

3. Tryck på ”camera” 

4. Håll iPhone/iPad stadigt och rakt ovanför texten som skall fotograferas 

5. Tag foto genom att trycka på kamerasymbolen 

6. Tryck på ”use” 

7. Om nödvändigt, rotera texten med hjälp av ”left”/”right” 

8. Tryck ”crop” 

9. Beskär texten med hjälp av punkterna i ramens hörn. Beskär så att endast den text som 

skall scannas är inom ramen (bilder och andra symboler kan störa scanningen) 

10. Tryck ”next” 

11.  a. För att lyssna, tryck ”read” 

 b. För att spara, tryck ”save” (sparade texter återfinns under ”documents”) 

 

 

Vid eventuella frågor, kontakta: 

 

Markus Kvick 0736 10 98 37 markuskvick@telia.com 

Jonas Isovaara 0705 82 79 08 jonas.isovaara@gmail.com 

mailto:markuskvick@telia.com
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Bilaga 5 

Manual – Prizmo 2 
 
Prizmo 2 är en applikation för textavkodning med funktioner som textscanning, 

textlagring, talsyntes m fl. 

Studien pågår under en period om fem veckor. Prizmo 2 skall användas vid fyra 

lektionstillfällen per vecka, à 30-40 min per tillfälle. De funktioner som skall testas 

under dessa lektionspass är: 

 

 

 Fotografera text 

 Beskära scannad text (crop) 

 Justera uppläsningshastighet 

 Avlyssna scannad text 

 Spara scannad text 

 

Önskar man använda andra funktioner såsom redigering och vidarebefordring av text så 

går det också bra. Vi ser då gärna att Ni noterar vilka funktioner som testats och 

eventuellt kommenterar dessa. 

 

Instruktion 

12. Öppna applikationen 

13. Tryck på ”dokument + knappen” längst ner på sidan 

14. Tryck på ”Text” 

15. Tryck på ”Take Picture” 

16. Håll iPhone/iPad stadigt och rakt ovanför texten som skall fotograferas 

17. Tag foto genom att trycka på kamerasymbolen 

18. Tryck på ”Done” 

19. Om nödvändigt, rotera texten med hjälp av ”Rotate” 

20. Tryck ”Crop” 

21. Beskär texten med hjälp av punkterna i ramens hörn. Beskär så att endast den text som 

skall scannas är inom ramen (bilder och andra symboler kan störa scanningen) 

22. Tryck ”Apply” 

23. Tryck ” Recognize” 

24. Tryck på pilen längst upp på sidan (bredvid symbolen T) 

25. Tryck på ” Read Text Aloud” 

26. Tryck på ”Play” 

27. Om nödvändigt, justera uppläsningshastigheten genom att trycka på knappen bredvid 

namnet ”Elin”, under ”Play” 

28. Tryck ” Close” och sedan ” Documents” för att komma till startsidan. På startsidan 

finns alla dokument sparade. 

 

 

Vid eventuella frågor, kontakta: 

 

Markus Kvick 0736 10 98 37 markuskvick@telia.com 

Jonas Isovaara 0705 82 79 08 jonas.isovaara@gmail.com 

mailto:markuskvick@telia.com
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