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20 års erfaringer med læse-og

skriveteknologi for elever med 

læse-og

skrivevanskeligheder/dysleksi
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Hvad skal vi tale om?

En skola för alla - Gäller det alla?  (Ulla Gadler, 2011)

Läsa och skriva
Ta till sig och 
kommunicera/producera text

Dyslexi

Assisterande teknik Vad säger forskningen?
Praktiska 
exempel



Hvad er dysleksi?

The simple view of reading

(Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990)

https://www.spsm.se/globalassets/studiepaket-stodmaterial-delwebbar/studiepaket-las--och-skrivsvarigheter/spsm_las_del1_hr_tillg.pdf


IDA = Dyslexia is a specific learning disability

that is neurological in origin. It is characterized

by difficulties with accurate and / or fluent word

recognition and by poor spelling and decoding

abilities. These difficulties typically result from a 

deficit in the phonological component of language

that is often unexpected in relation to other

cognitive abilities and the provision of

effective classroom instruction. Secondary

consequences may include problems in reading

comprehension and reduced reading experience

that can impede growth of vocabulary and 

background knowledg

DSM-5 = Ongoing difficulties in the school-age 

years learning and using at least one academic

skill (e.g. reading accuracy/fluency; spelling

accuracy; written expression competence and 

fluency; mastering number facts). These

difficulties have persisted and failed to 

improve as expected, despite the 

provision of targeted intervention for 

at least six months. This intervention 

should be recognised as evidence-based

and ideally delivered by an 

experienced and qualified person 
(AUSPELD)

Lille eller ingen effekt 
af læse- og
skrivetræning er et 
symptom på dysleksi



lære at læse - læse at lære

Lära sig läsa Läsa för att lära

Hur lång tid är acceptabel 

mellan de två stegen? 

1,  2,  5,  10 år…..



Resultater træner ordkodning

Så här ser det ofta ut, 
dvs. de blir bättre men 
når inte upp till 
gruppen läsare
En del av dessa (100 
elever) utvecklades lite 
eller inte alls (n=6). 

Frågan blir då hur 
länge skall man 
fortsätta att utsätta 
eleven för träning

när utvecklingen är 
liten eller ingen 
alls. 

Fälth, et al., 2014
SBU, 2014



"Træning hårdt, endnu hårdere, meget hårdt
hjælper ikke alle studerende med dysleksi" 

Siegel, 2013

Hvad gør vi nu lille du?



Baggrund for brug af hjælpemidler
(assistive technology)



Assistive technology (AT)
Hvad er det?

Något som kan användas av alla oavsett 

funktionsvariation.



Opplæringsapplikasjoner

Lyssna på text Tala in text text Skanna in text

Animega Ljuda med Bo

Kompensations-applikationer  

Kommunicera 
med bildstöd



Tre muligheder baseret på 
"absorberende tekst”

1. Läsa på traditionellt sätt.

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

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



To "nye" koncepter

• At absorbere tekst (læs / lyt)
Assimilate text

• At producere tekst (skriv / tale till tekst)  
Producing text



Forskning ved Linnaeus Universitet



Resumé resultater SBU rapport 2014

• Det går inte att uttala sig om nyttan av andra 
former av läs- och skrivträning eller av 
alternativa verktyg (hjälpmedel för att stödja, 
kompensera och utveckla läsförmågan som t 
ex appar i mobiltelefonen). Metoderna är 
otillräckligt utvärderade.

• MEN 2021 ?

Karin Stenström   SBU – Kunskapscentrum 
för hälso- och sjukvården   

Statens beredning för 
medicinsk och social 
utvärdering



Huvudstudie, 

2017 AT-studie vid 

Linnéuniversitetet 2014-2018

Deltagare: 104 (55F och 49K) elever 
från årskurs 4, 8 och gymnasiet.

Åtgärder: F-grupp, intensivt använda 
AT under minst 30 min., 4 dagar/ vecka 
under 6 veckor.
K-grupp, TAU

Testtillfällen:
T1 = före interventioner
T2 = efter interventioner
T3 = uppföljning 1 år senare

Populärast!!!

Resultater fra undersøgelse med apps (AT)



Forskellen i tid mellem at lytte og læse en tekst

Idor Svensson 19-02-13

Lyssna på en text tog 2 minuter och 30 
sekunder  för elever med lässvårigheter

Läsa samma text tog 5 minuter



” Transmissionseffekt” 

Tränar på att stärka mina benmuskler och blir stark i benen 
– blir också bättre på att löpa

Lyssnar på text – blir bättre på att läsa



Istället för upprepade misslyckanden, 
resultatlös träning och skamfyllda 
högläsningsstunder kan elever få ta 
till sig text genom AT.

Målet för elever med dyslexi 
är inte längre att de skall lära 
sig avkoda text med flyt utan 
lära sig att ta till sig text.

Tidskrift: Viden om literacy
20 års svensk forskning i assisterande teknik – vad har vi lärt oss?

https://videnomlaesning.dk/tidsskrift/tidsskrift-nr-26-laese-og-skriveteknologi/


Selvopfattelse & ”psychological health”Selvopfattelse & ”psychological health”

• Inga starka indikationer på att elever med läs- och 
skrivsvårigheter skiljer sig från elever som inte har 
svårigheter avseende självbild och mående. 

• Användning av AT hade inte någon direkt inverkan på själv-
begrepp eller mående. 

• Inga skillnader mellan kontroll- och försöksgrupp

• Inga skillnader mellan läsförmågan

• Inga starka indikationer på att elever med läs- och 
skrivsvårigheter skiljer sig från elever som inte har 
svårigheter avseende självbild och mående. 

• Användning av AT hade inte någon direkt inverkan på själv-
begrepp eller mående. 

• Inga skillnader mellan kontroll- och försöksgrupp

• Inga skillnader mellan läsförmågan

Emma 
Lindeblad 
2017



Resumé af huvdstudien i Sverige

1. AT kan vara användbart för elever med tydliga 
lässvårigheter både för att gå runt svårigheter med 
avkodning och att främja traditionell ordavkodning och 
ordigenkänning.

2. Motivation för skolarbete kan förbättras för elever med 
tydliga läs- och skrivsvårigheter, vid användning av AT. 
Positiva svar om självständighet.

3. Behov av mer forskning t.ex. av longitudinella insikter 
gällande användbarhet av AT för elevgruppen.

Svensson, Nordström, Lindeblad, Gustafson, Björn, Sand, 
Almgren-Bäck, Nilsson (2019). 



Lærernes vurdering af elevernes AT-brug 
-opfølgning 3 - 4 måneder efter interventionen

Eleverna drar nytta av AT i varierande grad.

-Kvalitetsskillnad i användningen: från basala funktioner i 
ett  AT-apparna till mer avancerad användning. 

-Frekvensskillnad: i varierad utsträckning. 

-Komponentskillnad: beror på vilken AT-app.
Uppläsning användes mer än tal-till-text….då! 

Nordström, Nilsson, Gustafson, & Svensson (2018). 



Studerendes vurdering af AT-brug
- opfølgning kort efter interventionen

De yngre eleverna fortsatte att använda AT-apparna till skillnad 
från de äldre. Varför?

• Flera lärare runt eleven – ansvar för användning landade 
på enskild elev.

• Byte av digitalt verktyg 
• Handlade INTE om negativa attityder från kamrater. 
• Handlade INTE som svårigheter med tekniken.
• Sen insats – inarbetade strategier att studera.

-
Björn & Svensson (2021)



Studerendes vurdering af AT-brug
- opfølgning efter fem år

Studien utförs av doktorand Gunilla Almgren Bäck, Linnéuniversitetet

Beskriva elevernas upplevelser och åsikter om att använda 
eller inte använda AT i situationer som kräver läsning eller 
skrivning.

Intervjuer, filmade observationer av användning av AT och 
lästest (decoding).

Elever som deltog i den tidigare AT intervention 
(Svensson et al. 2019). Nu går de flesta av dem
i årkurs 9. 



Internationale studier

 Många studier har visat att talsyntes (Text-to-speech) 
fungerar för att bli bättre på att läsa

 När det gäller skrivandet finns mycket få studier, dvs. om 
de blir bättre på producera text genom att använda 
speech-to-text är därför svårt att uttala sig

 MEN de flesta studier går ut på att undersöka om de blir 
bättre på att läsa- och skriva INTE att undersöka om de 
bli bättre på att ta-till-sig och producera text.



Nordisk studie (Danmark, Norge och Sverige)
”Textperformers”

Syfte: Studera taligenkänningsprogram avseende  förmågan 

att  producera text för elever med dyslexi

Metod: Single subject design/RCT

Deltagare: 5 (45) elever med dyslexi från respektive land

Danmark: Helle Bundegaard, Nina Berg Gøttsche 

Norge: Margunn Mossige, Vibeke Rønneberg

Sverige: Gunilla Almgren-Bäck, Idor Svensson



Hvad siger forskning om tale til tekst?

• Färre stavfel och ökad läsbarhet av texten vid 
användning av tal-till-text jämfört med handstil, för elever 
med inlärningssvårigheter. 
(Batorowicz, Missiuna, & Pollock, 2012) (Systematisk översikt, endast 

2 studier med tal-till-text ingick i översikten)

• Tycks vara snabbare och lättare särskilt för de personer 
som har bättre muntliga språkkunskaper än 
skrivfärdigheter.
(Nelson & Reynolds, 2015; Svensson et. al., 2019)



Hvad siger forskning om tale til tekst? (2)

• Barn mellan 10 och 13 år kan diktera en text. 
Resultatet antyder att de kan diktera text med 
skriftspråkliga egenskaper. 
(Kraft, Thurfjell, Rack & Wengelin, 2019) 

• Positiv inverkan på elever med skrivsvårigheter när AT 
kombineras steg-för-steg i skrivprocessen för att 
uppnå högre kognitiva skrivfärdigheter. 
(Ewoldt, 2018) 



Studie på gymnasiesärskola 
(gymnasial specialskole) 

Studien utförs av doktorand Christina Sand 
Linnéuniversitetet

Syfte: Studera tal-till-text och text-till-tal för elever 

inom gymnasiesärskolan (genomsnittsålder 17 år)

Deltagare: 60 elever som genomfört lästest.

Preliminära resultat: Läsnivå årskurs 2/3. 

Bättre på att förstå text då de lyssnar, särskilt de 

med måttlig intellektuell funktionsnedsättning.



Nødvendige betingelser 
og hvad fungerer ?



Hvad fungerer? Nogle eksempler:

Talböcker

Talsyntes

Taligenkänning

Översättning

Anteckningsstöd

Rättstavning

Men, svagt forskningsstöd hittills! 

Legimus

Claro

ScanPen
Claro

Speak

Plus

Audio

Note   



Hvad skal der til for at få succes med AT?

• Individen (personlighet, tankar, känslor)

• Aktivitet 

• Tekniken: strategier, kombinera digitala verktyg: 

tal-till-text & talsyntes…

• Omgivningen (lärmiljö)



Kortlægning til implementering af AT

Steg ett
• Kartlägg elevens behov och kunskapsnivå

• Kartlägg lärarens behov och kunskapsnivå

• Vilken utrustning är i dagsläget mest användbar för så många 
som möjligt?

Steg 2
• Utbilda lärare i att använda AT i sitt eget ämne och erbjud 

kontinuerlig support.

• Låt eleven hitta sitt eget sätt men våga också tala om vad som 
är nödvändigt för dem.



AT åk.         
4-5

Förskolan/åk.1      
Alla elever skall få 
evidensbaserad läs- och 
skrivträning
AT introduceras för alla!

Åk. 2. Elever med svårigheter 
att komma igång får utökat 
läs och skrivstöd i grupp

Elever med stora 
svårigheter får 
individuellt stöd i åk 3

En modell för att 
lära sig läsa och 
skriva

och/eller

Ta till sig och 
kommunicera text

Idor 21-02-01

RTI



Resume og konklusion



Kan AT ersätta träning av läs- och 

skrivförmågan?

Kan AT vara ett komplement till att träna 

läsning och skrivning?

NEJ

JA

Kan AT vara ett alternativ till att träna 

svårigheter med att läsa och skriva?

JA för de som har tydliga läs- &

skrivsvårigheter från årskurs 5



Vi er født med forskellige forhold! Et moderne 
samfund skal stræbe efter at give så lige
betingelser som muligt.

Dette kan betyde, at hvad vi altid har gjort og gør, 
måske ikke virker for alle eller endda har den 
modsatte effekt.
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Testudvikling
Text-to-speech vs läsa

Speech-to-text vs skriva

Vilka skillnader finns avseende att läsa och lyssna 
på en text i en årskurs 4-5 population?

Vilka skillnader finns avseende att tala in en text 
respektive skriva  in en text i en årskurs 4-5 
population?

Hvis du er interesseret i at prøve dette i danske 
skoler, skal du kontakte Idor.svensson@lnu.se


