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Abstract 

Den digitala tidsåldern förändrar samhället. Ny teknik ger möjligheter att framställa och organisera 

kunskap på nya sätt. Tekniken som finns i skolan i dag, kan även utnyttjas till att optimera 

lästräningen till elever med lässvårigheter. Denna avhandling undersöker hur ett digitalt läromedel 

för läsinlärning för barn med lässvårigheter kan designas och implementeras, och visar att detta är 

möjligt att genomföra. 

Ett digitalt läromedel av bra kvalitet måste utgå ifrån en vetenskapligt vedertagen 

läsinlärningsmetod. Denna avhandling utgår ifrån Gunnel Wendicks modell, som redan används av 

många specialpedagoger. Modellen används dock i sin ursprungsform, med papperslistor med ord, 

utan datorer, surfplattor eller liknande. Vi analyserar Wendick-modellen, och tillämpar den på ett 

kreativt sätt för att designa en digital motsvarighet till det ursprungliga arbetssättet.     

Vårt mål är att skapa ett digitalt läromedel som implementerar Wendick-modellen, och på så sätt göra 

det möjligt att modellen används på olika smarta enheter. Med detta hoppas vi kunna underlätta 

arbetet både för specialpedagoger och barn med lässvårigheter, samt göra rutinerna mer tilltalande 

och kreativa. 

 I vår studie undersöker vi olika tekniska möjligheter för att implementera Wendick-modellen. Vi 

väljer att skapa en prototyp av en webbapplikation, med passande funktionalitet för både 

administratörer, specialpedagoger och elever.  

 Prototypens funktionalitet kan delas upp i två delar, den administrativa delen och övningsdelen. Den 

administrativa delen omfattar användargränssnitt och funktionalitet för hantering av elever och 

andra relevanta uppgifter. Övningsdelen omfattar övningsvyer och deras funktionalitet. Övningarnas 

funktionalitet är tänkt för att träna den auditiva kanalen, den fonologiska avkodningen - med målet 

att läsa rätt, samt den ortografiska avkodningen - med målet att eleven ska automatisera sin 

avkodning, d.v.s. att uppfatta orden som en bild. 

I utvecklandet av det digitala läromedlet används beprövade principer inom mjukvaruteknik och 

beprövade implementationstekniker. Man sammanställer högnivåkrav, modellerar domänen och 

definierar passande användningsfall. För att implementera applikationen används Java EE plattform, 

Web speech API, Primefaces specifikationer, och annat. 

Vår prototyp är en bra början som inspirerar till vidare utveckling, med förhoppning om att en 

fullständig webapplikation ska skapas, som ska förändra arbetssättet i våra skolor.  

Nyckelord 

Digitalt läromedel, Läsinlärning, Lässvårigheter, Webbapplikation, Java EE, Talsyntes, Primefaces. 
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Abstract 

The digital age is changing society. New technology provides opportunities to produce and organize 

knowledge in new ways. The technology available in schools today can also be used to optimize literacy 

training for students with reading difficulties. This thesis examines how a digital teaching material 

for literacy training for children with reading difficulties can be designed and implemented, and 

shows that this is possible to achieve. 

A digital learning material of good quality should be based on a scientifically accepted method of 

literacy training. This thesis uses Gunnel Wendick’s training model which is already used by many 

special education teachers. The training model is used with word lists, without computers, tablets or 

the like. We analyze Wendick’s training model and employ it, in a creative way, to design a digital 

equivalent to the original model. 

Our goal is to create a digital learning material that implements Wendick’s training model, and thus 

make it possible to use in various smart devices. With this we hope to facilitate the work of both the 

special education teachers and children with reading difficulties and to make the procedures more 

appealing and creative. 

In our study, we examine various technical possibilities to implement Wendick’s training model. We 

choose to create a prototype of a web application, with suitable functionality for both administrators, 

special education teachers and students. 

The prototype’s functionality can be divided into two parts, the administrative part and the exercise 

part. The administrative part covers the user interface and functionality for handling students and 

other relevant data. The exercise part includes training views and their functionality. The 

functionality of the exercises is intended to train the auditory channel, the phonological awareness- 

with the goal of reading accurately, and the orthographic decoding - with the goal that students should 

automate their decoding, that is, to perceive the words as an image. 

In the development of the digital teaching material, we used proven principles in software 

technologies and proven implementation techniques. It compiles high-level requirements, the 

domain model and defines the appropriate use cases. To implement the application, we used the Java 

EE platform, Web Speech API, Prime Faces specifications, and more. 

Our prototype is a good start to inspire further development, with the hope that a full web application 

will be created, that will transform the practices in our schools. 

Keywords 

Digital Learning Resources, learning to read, Reading difficulties, Web application, Java EE, Text to 
Speech, PrimeFaces. 
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1 Introduktion 

Följande kapitel ger en kort beskrivning av projektets bakgrund, problem och frågeställning, syfte och 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Den digitala tidsåldern förändrar samhället. Ny teknik ger oss nya möjligheter, men även stora 

utmaningar. En av dessa utmaningar är att fortsätta med införandet av digitalt lärande och e-lärande 

för att främja kreativitet och digital kompetens från tidig ålder1 [1].  

I dagsläget finns det gott om IT-utrustning i skolor, och Lärarnas riksförbunds rapport 

(Kostnadsökning eller kvalitetsminskning) visar att flera kommuner lägger mer resurser på inköp av 

datorer än på inköp av läromedel2 [2].    

Det finns ett flertal undersökningar om hur elevers skolresultat påverkas av IT-användning i skolan. 

Undersökningarnas slutsatser visar inte på någon tydlig förbättring av skolresultaten, vilket kan bero 

på att det inte handlar om tekniken i sig, utan hur tekniken introduceras och användas för att stödja 

lärandet3 [3].  

Eftersom en stor del av resurserna går till inköp av datorer, är det viktigt att de används på ett optimalt 

sätt. Det ligger även stor vikt på att lärarna kan använda sig av datorer och digitala läromedel för att 

tekniken ska kunna tillämpas på bästa sätt. 

1.2 Problem 

Det finns en efterfrågan på kvalitativa, digitala läromedel, som producerats för att stödja 

undervisningen som sker efter den svenska läroplanen4 [2]. Enligt rapporten om kommunernas 

kostnader för läromedel är tillgången och utbudet av dessa produkter bristfällig på många skolor5 [2]. 

Ett relaterat problem är att det är svårt att hitta digitala läromedel som är forskningsbaserade och 

vetenskapligt utvärderade. Björn Sjödén, forskare och doktorand på Lunds universitet, säger att det 

finns så mycket nyproducerat material att man ofta inte heller kan förlita sig på någon praxis eller 

lärarkollegers erfarenheter, på samma sätt som när man bedömer traditionella läroböcker. 

Med tekniken som finns i skolan idag, borde man kunna utnyttja den till elever med lässvårigheter, 

för att kunna optimera deras lästräning. I den nya skollagen står att utbildningen ska ta hänsyn  till 

barns och elevers olika behov, där strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar samt 

att varje barn och elev ska ges stöd och stimulans så att de kan utvecklas så långt som möjligt6 [4].  

                                                
1  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG0527(04)&from=ES#ntr2-C_2015172ES.01001701-E0002 
2 http://www.lr.se/download/18.1f63f76114fdfa52e3a913a3/1443043312431/Kostnadsokning+eller+kvalitetsminskning_201509.pdf 
3 Hylén, Jan - Läromedel behövs för skolans digitalisering 
4 http://www.lr.se/download/18.1f63f76114fdfa52e3a913a3/1443043312431/Kostnadsokning+eller+kvalitetsminskning_201509.pdf 
5 ibid 
6 http://www.regeringen.se/contentassets/c507a849c3fa4173b7d03df20bad2b59/den-nya-skollagen---for-kunskap-valfrihet-och-trygghet-
hela-dokumentet-prop.-20092010165 
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1.3 Frågeställning 

Vi vill undersöka : 

 

• Hur kan man skapa ett digitalt läromedel för läsinlärning för barn med lässvårigheter?  

• Vilken teknik ska användas, och på vilket sätt? 

1.4 Syfte 

Elever med lässvårigheter ska kunna få hjälp av den befintliga tekniken och anpassade digitala 

läromedel genom att det finns tillgång till dessa. Elever som har svårt med skolarbetet kan påverkas 

positivt genom att få göra pedagogiskt utformade övningar på datorer/surfplattor. Det gör att skolans 

resurser räcker till för fler elever, eftersom speciallärarens tid inte räcker till individuell undervisning 

och träning för alla elever i behov av stöd7 [5].  

 

Genom att undersöka frågeställningen vill vi: 

 

• Visa att det går att skapa högkvalitativ, digitalt, webbaserad läromedel grundad på en 

vetenskapligt vedertagen läsinlärningsmetod. 

• Visa på möjlighet att använda program i skolans datorer. 

 

1.5 Avgränsningar 

I arbetet används en upphovsrättsskyddad modell för läsinlärning, som består av bland annat 

specifikt för ändamålet utvecklade ordlistor. Därför kommer varken metodbeskrivningen eller 

ordlistorna att beskrivas tydligare än vad som är absolut nödvändigt för läsarens förståelse. 

Avgränsningar avser även val av läsinlärnings modell, arbetet grundar sig endast på Wendick-

modellens Intensivläsning. 

 

 

 

 

 

                                                
7 Wendick, Gunnel - Datorstöd som åtgärd för elever i läs- och skrivsvårigheter 2006 
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2 Bakgrund 

Följande kapitel förklarar vad ett digitalt läromedel är, Wendick läsinlärnings modell, och teknologisk 

teori. 

2.1 Ett digitalt läromedel för läsinlärning 

För att producera digitalt material för läsinlärning är det viktigt att ha förståelse för vad ett digitalt 

läromedel är och hur läsinlärningsmetoden fungerar.  

2.1.1 Digitala läromedel 

Digitala läromedel är digitalt material som används i undervisning och lärande. Digitala läromedel 

finns i olika former som webbsidor, mobila applikationer, PowerPoint-presentationer och ljudfiler. 

Digitala läromedel kan ha samma innehåll som läroböcker, eller vara ett komplement till dessa 

böcker, eller annat lektionsmaterial8 [6]. 

 “Ett bra digitalt läromedel är ett  läromedel som tar tillvara den digitala teknikens möjligheter att 

framställa och organisera kunskap på nya sätt, som stödjer en variation av sätt att lära9 [7]. 

2.1.2 Läsning 

I läsmodellen The simple view of reading defineras läsning (L) som produkten av Avkodning (A) och 

Förståelse (F) (Gough & Tunmer, 1986)10 [8].  Enlig modellen L = A x F, är båda dessa komponenter 

nödvändiga vid läsning, det vill säga om avkodning eller förståelsen är noll uppstår ingen läsning.  

• Avkodning är förmågan att koppla rätt en skriven ortografisk representation med sin 

fonologiska representation och kombinera till ord (Hoover & Gough, 1990)11 [9]. 

• Förståelse refererar till förmågan att förstå ̊ språklig information via läsning eller hörsel 

(Hoover & Gough, 1990)12 [9].  

2.1.3 Wendick modellen 

Barn med lässvårigheter får hjälp av specialpedagoger, som använder sig av olika metoder för 

läsinlärning. Metoderna bygger oftast på att öka läshastigheten genom upprepad läsning av olika 

material. Dessa metoder bygger på modern forskning som har påvisat att färdigheter måste nötas in, 

eftersom hjärnans inlärningssystem är uppdelat i det som leder till färdigheter och det som har med 

                                                
8http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/amne/ovrigt/ovrigt-inte-amnesrelaterat-
1.238064/diglar-1.169496 
9 http://www.lucs.lu.se/wp-content/uploads/2011/12/sjoden_bookchapter_2014.pdf 
10 http://www.dyslexiforeningen.se/egnafiler/wolff.pdf 
11 http://www.homepage.psy.utexas.edu/HomePage/Class/Psy338K/Gough/Chapter7/simple_view.pdf 
12 ibid  
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kunskap att göra13 [10]. Martin Ingvar, som är en av Sveriges mest framstående hjärnforskare14, har i 

sin bok ”En liten bok om dyslexi” (2008) skrivit: “Läsförståelse är överordnat allt annat. Förstår man 

inte innehållet av texten man läser, blir det heller inte meningsfullt att avkoda. Samtidigt är det så att 

om man inte har flyt i sin avkodning är det svårare att förstå, eftersom de mentala resurserna tar så 

mycket kraft till själva avkodningen att det inte finns mycket kvar till förståelsen15 [10]. 

 

Genom en intervju med specialpedagogen Maria på Karbyskolan i Vallentuna kom vi i kontakt med 

Wendick modellen, och det är den metoden vi har valt att arbeta med. Wendick modellen har ett 

utarbetat material för barn med lässvårigheter. Det består av ett genomtänkt, strukturerat 

träningsmaterial, som hjälper till att säkra viktiga basfärdigheter i skolan. Den teoretiska modellen 

för Intensivläsning vilar på Höien och Lundbergs teori om processerna i den fonologiska 

(ljudstrukturer) respektive ortografiska (“tecknen på pappret”) lässtrategin. Materialet består av 

läslistor med inbyggd progression och ökad komplexitet. Lästräningen är uppdelad i fonologisk 

(ljudenlig) och ortografisk (helord) lässtrategi. För att läraren ska veta vilken typ av ord som eleven 

behärskar,  görs en kartläggning av ordnivå. Därefter kan eleven börja träna på rätt nivå. Om t.ex. 

eleven inte behärskar olika fonem (bokstavsljud), börjar man lästräningen på listorna med fristående 

grafem (bokstäver). När eleven behärskar dessa, går man över till ord med två bokstäver, o.s.v.  Listor 

med nonsensord används för att inte ge utrymme för gissningar, utan på ett tidigt stadium ge signaler 

om grundläggande behov. Nonsensord är innehållsneutrala språkstrukturer av samma typ som vi 

hittar i riktiga ord16 [11]. Dessa hjälper elever som vill gissa sig till vad det står i stället för att avkoda 

rätt. Läsning består av två huvudmoment, avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan 

koppla ihop ljud och bokstäver till ord. Förståelse är att kunna fokusera på innehållet i texten eller 

ordet. Gunell Wendick, grundaren av modellen, beskriver användandet av nonsensord på följande 

sätt: 

“Att avkoda nonsensord kan tyckas vara en själlös aktivitet, men fyller en viktig funktion. Detta genom 

att eleven tränas i att behärska grafem och fonem, dvs. att varje bokstav har ett ljud och att eleven 

inte med hjälp av det semantiska innehållet kan gissa sig till vad det står. Utmaningen för eleven 

består i att kunna se tydliga framsteg i sin avkodningsutveckling. Detta gör att skolarbetet som helhet 

förenklas, i takt med att eleven utvecklar sin lästeknik. Denna färdighet överförs sedan när eleven 

möter riktiga ord i andra texter17 [11].” 

 

Ortografisk lässtrategi används när eleven behärskar fonem och ljuder sig igenom ord. Med dessa 

läslistor utvecklar eleven en automatiserad avkodning, vilket innebär att kunna läsa meningar och 

texter mer flytande. Innehållet av texten hålls kvar i arbetsminnet, och mentala resurser frigörs till 

att förstå den lästa texten.  

                                                
13 Martin Ingvar, En liten bok om dyslexi, 2008 
14 http://ki.se/people/maring 
15 ibid 
16 Wendick modell 
17 ibid 
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2.2 Talteknologi 

Talteknologi är automatisk produktion och perception av tal och röster. I det här avsnittet beskrivs 

Talsyntes och Web Speech API. 

2.2.1 Talsyntes 

Talsyntes kan delas in i två huvudtyper: 

 

1. Hopklippt tal som består av förinspelade ord, som ska kunna läsas upp som meningar i ett 

särskilt sammanhang. Här är tydligheten viktigare än att rösten låter ”mänsklig”. Alla ord 

som systemet ska använda finns förinspelade i en databas, och endast enstaka ord behöver 

bytas ut. Den här typen används i bl.a. telefonväxlar. 

 

2. Syntetiserat tal är när en tidigare okänd text ska läsas upp på ett korrekt och tydligt sätt samt 

att det ska vara behagligt att lyssna på. Ord konstrueras med hjälp av språkljud (fonem) eller 

genom att klippa ihop stavelser (bifoner) som består av en sekvens av två fonem. På detta sätt 

går det att generera ord med rimligt, människolikt uttal. 

Den talsyntestyp som används i denna studie är syntetiserat tal. 

 

2.2.2 Web Speech API 

Web Speech API introducerades 2012 och ger tillgång till att använda syntetiskt tal och tal-till-text 

verktyg i en webbrowser. För information om vilka webbrowsers som har stöd för syntetiskt tal se 

http://caniuse.com/#search=speech%20synthesis. För tillfället så ger endast Chrome och Safari 

(både desktop och mobila enheter) samt Firefox (aktivering krävs) stöd för Web Speech API 18 [12]. 

 

2.3 En webbapplikation och dess arkitektur 

Det här avsnittet ger en överblick och förståelse för de begrepp som berör webbapplikationer, en 
förklaring för vad en programvara är och en beskrivning av den arkitektur som används. 

2.3.1 Programvara 

En programvara är inte enbart käll- och objektkoden. Programvaran är en uppsättning av artefakter 

i ett system. Dessa artefakter omfattar bland annat krav, design, kod, test, användarmanualer och 

                                                
18 https://dvcs.w3.org/hg/speech-api/raw-file/tip/speechapi.html 
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konfigurationsfiler. I definitionen inkluderas även operativa förfaranden, som innehåller 

instruktioner för att konfigurera och använda programvarusystem samt anvisningar för bemötande 

av systemfel19 [13].  

 

Det finns flera olika programvarutyper, exempelvis: 

• Fristående program, som är applikationssystem som körs på en lokal dator och inkluderar 

alla nödvändiga funktioner samt behöver inte anslutning till ett nätverk. Ett exempel på 

sådana applikationer är CAD-program20 [14]. 

• Interaktiva transaktionsbaserade applikationer. Dessa applikationer exekveras på en 

fjärrdator (server), och  nås av användare från sina egna datorer eller terminaler.  Dessa 

programvaror inkluderar webbapplikationer, affärssystem och molnbaserade tjänster, 

exempelvis e-post.  Interaktiva applikationer inkluderar ofta stora datalager som nås och 

uppdateras i varje transaktion21 [14]. 

2.3.2 Webbapplikation 

World Wide Web Consortium (W3C) definierar "webbapplikation" som en webbsida (t.ex. 

implementerad med HTML5 + CSS) eller en samling av webbsidor som levereras via HTTP, som kan 

bearbetas på server- eller klientsidan (t.ex. med JavaScript) för att ge en "applikations-liknande" 

upplevelse i en webbläsare22 [15].  

2.3.3 Multi-tier arkitektur för webbapplikationer 

Med ankomsten av internet, introducerades en ny fas i applikationsutvecklingen, three-tier eller 

multi-tier arkitektur. Jämfört med one-tier arkitektur där presentationslagren, business logiken och 

data är integrerad i en sluten applikation, delar multi-tier arkitekturen upp applikationen i tre lager. 

Det ger utvecklarna möjlighet att fokusera på de specifika områdena inom modellen data åtkomst 

(modell), vyn (presentation) och kontrollen (logik). Denna programmeringsparadigm som delar upp 

applikationen i lager är känd som Model-View-Controller arkitektur23 [16]. Den utvecklades vid Xerox 

Palo Alto Research Center och introducerades för första gången i SmallTalk, och blev vida spridd i 

utvecklingsmiljön under 1980-talet24 [17].  

Genom att dela upp one-tier applikationen i lager, i kombination med användning av en standard 

klient (t.ex. Webbläsaren) och ett standard kommunikations protokoll (t.ex. HTTP), blev det plötsligt 

möjligt för användaren att få tillgång till centraliserade applikationer så som email via browsern (t.ex. 

                                                
19 Mattsson, Mira Miroslawa Kajko - Kursen IV1300 
20 Sommerville, Ian - Software Engineering 2009 Pearson 
21 ibid 
22 http://www.w3.org/TR/mwabp/#webapp-defined 
23 Fallows, Jonas Jacobi and John R.- Pro JSF and Ajax: Building Rich Internet Components 
24 David J. Leibs, Kenneth S. Rubin - The Smalltalk Report 1992 
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Googles webbläsare-baserade Gmail).  Applikationer är inte längre ett program som man måste ladda 

ner eller installera från en CD.  Multi-tier arkitekturen ger applikationens ägare en centraliserad 

administration och underhåll, vilket medför att omedelbara uppdateringar är möjliga för alla 

användare25 [16]. 

 

2.4 Klientsidan teknologier 

För att grafiskt visa information som kommer från back-end, behöver ett användargränssnitt skapas. 

En webbapplikations användargränssnitt ska visas/köras i en webbläsare, därför är det viktig att ha 

förståelse för de grundläggande webbteknologier i klientsidan. Detta avsnitt ger en översikt av 

klientsidans teknologier. 

2.4.1 Webbläsaren 

Webbläsaren hanterar kommunikationen med servern, tolkar HTML dokument och visar dem för 

användaren. Exempel på webbläsare är Chrome, Firefox och Safari. När de olika webbläsarna 

utvecklats har de inte hållit sig till en gemensam standard, och därför är det vanligt att webbsidor inte 

helt fungerar med alla webbläsare. 

2.4.2 Hypertext Markup Language (HTML) 

HTML är det dominerande språket för webbsidor. Det är baserat på Standard Generalized Markup 

Language (SGML), som är ett standardmetaspråk för att definiera märkningsspråk [18]. HTML är ett 

märkspråk (sidbeskrivningsspråk), som beskriver webbdokument. Det gör det möjligt att ange ett 

dokuments struktur såsom rubriker, styckesindelning m.m., och infoga externa objekt t.ex. bilder, 

länkar, JavaScript eller CSS filer [19].  

2.4.3 EXtensible Hyper Text Markup Language (XHTML) 

XHTML skapades strax efter HTML 4.01. XHTML bygger på HTML, men omformuleras i strikt XML. 

Detta innebär att ett XHTML-dokument är ett XML-dokument, som följer ett visst schema och har 

en grafisk representation på en webbläsare. En XHTML fil (som har tillägget .xhtml) kan användas 

som XML direkt eller visas i en browser [20]. Fördelen med XHTML är att det kan valideras med 

standardverktyg för XML (XSL eller Extensible Stylesheet Language, XSLT, XSL Transformations, 

etc.). Därför är XHTML mycket mer flexibelt och kraftfullt än HTML, eftersom det tillåter en att 

definiera en uppsättning taggar på det sätt man vill [18]. 

                                                
25 Pro JSF and Ajax: Building Rich Internet Components 
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2.4.4 Cascading Style Sheets (CSS)  

CSS är ett språk som beskriver presentationen för ett HTML eller XHTML dokument, som t.ex. 

typsnitt, teckenstorlek och färg. Man kan anpassa webbsidor med hänsyn till datortyp, 

skärmupplösning, färgdjup eller installerat typsnitt [21]. 

2.4.5 Document Object Model (DOM) 

En XHTML sida är ett XML-dokument och därmed har den en Document Object Model (DOM) 

representation. DOM är en W3C-specifikation som används för att komma åt och ändra innehåll och 

struktur av XML-dokument, samt en abstrakt API för att fråga, korsa, och manipulera sådana 

handlingar. DOM kan betraktas som en träd representation av strukturen av ett dokument. DOM ger 

ett standardiserat sätt att interagera med XML-dokument. Med JavaScript kan dynamik införas i 

webbsidor [18]. 

2.4.6 JavaScript  

JavaScript är ett scriptspråk som används för klientsidans webbutveckling. JavaScript körs i 

webbläsaren. Det ger möjlighet att skapa dynamiska webbsidor och används även för att validera 

datainmatning. För att JavaScript ska fungera måste det vara aktiverat i webbläsaren. JavaScript och 

Java är helt olika språk, både i konceptuellt och i design [22]. 

 

2.5 Java EE-plattformen 

Java Enterprise Edition (Java EE, tidigare kallad J2EE eller Java 2 Enterprise Edition) är en 

standarduppsättning av tekniker för webbapplikation, företagsapplikation och server-side Java 

utveckling.  Dessa tekniker inkluderar Javaserver Faces (JSF), Enterprise Javabeans (EJB), Java 

Persistence API (JPA),  Context och Dependency Injection (CDI), bland andra tekniker26 [23].  

 

Tunn-klient multilager applikationer är svåra att skapa, eftersom det innebär att skriva många rader 

kod för att hantera transaktioner, multitrådning, resurspoolning och andra komplexa lågnivådetaljer. 

Den komponent-baserade Java EE arkitekturen underlättar utvecklingen av applikationer, eftersom 

affärslogiken är organiserad i återanvändbara komponenter. Dessutom ger Java EE-servern 

underliggande tjänster i form av en behållare för varje komponenttyp. Eftersom man inte behöver 

utveckla dessa tjänster, så koncentrerar man sig på att lösa affärsproblem. Figur 2.1 visar relationer 

mellan Java EE behållare. 

 

                                                
26 Heffelfinger, David R. (2014). Java EE 7 with GlassFish 4 Application Server 



| 21 

 
 

 

Figur 2.1: Java EE behållare. 
 

2.5.1 Javaserver Faces (JSF) 

Javaserver Faces (JSF) är ett ramverk för användargränssnitt (UI) för Java-baserade 

webbapplikationer27 [24]. JSF är utformad för att underlätta byggnad och underhåll av 

webbapplikationer med användargränssnitt  på serversidan28 [25]. JSF erbjuder API:er och 

taggbibliotek för att bland annat: 

• Konstruera en UI från en samling av återanvändbara UI-komponenter. 

• Skapa ”realtid”-sidor som uppdateras automatisk med data från back-end och API:er. 

• Hantera undantag. 

• Skapa anpassade komponenter genom att utvidga ramverksklasser. 

• Hantera navigering mellan applikationssidor. 

• Skapa sid- och applikationsmallar. 

• Hantera lokalisering och internationalisering av användargränssnitt. 

• Ansluta komponenter med objekt i serversidan. 

 

• Vad är en Javaserver Faces applikation? 

En JSF webbapplikation består av 

• En samling av webbsidor där UI-komponenter läggs ut. 

• En samling av taggar för att lägga till komponenter till webbsidan. 

                                                
27 Oracle (2013). JSR-000344: JavaServer Faces 2.2 Final Release for Evaluation 
28 Oracle (2014). Java Platform, Enterprise Edition The Java EE Tutorial, Release 7 
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• En samling av “managed bönor”. En mängd av bönor (vanligtvis CDI-bönor) som binder 

komponenter till modellen i server-sidan och en annan mängd bönor som fungerar som 

controller (typiskt EJB eller CDI-bönor). 

• En webbdriftsättningsbeskrivare (web.xml-fil). 

• Eventuellt en eller flera programkonfigurationsresursfiler, till exempel en “faces-

config.xml”, som kan användas för att definiera navigationsregler och konfigurera bönor 

och andra anpassade objekt, såsom anpassade komponenter29 [26]. 

 

Figuren 2.2 visar interaktionen mellan klient och server i en typisk Javaserver Faces applicering. 

Svaret på en klientbegäran är en webbsida, som återges av webb behållaren som implementerar Java 

Server Faces tekniken. 

  
 

  

  
 

Figur 2.2: Svarprocess när en klient begär en Javaserver Faces Page30 
 
 
 

                                                
29 Gupta, Arun (2013). Java EE 7 Essentials. 
30 Oracle (2014). Java Platform, Enterprise Edition The Java EE Tutorial, Release 7 



| 23 

 
 

2.5.2 Enterprise Java Bean (EJB) 

Enterprise Javabeans används för att utveckla komponent-baserade distribuerade applikationer som 

är skalbara, transaktionella och säkra. Vanligtvis innehåller EJB:or affärslogiken i en applikation 31 

[26]. En Böninstans behandlas av EJB-behållaren. Behållaren administrerar transaktion- och 

tillståndshantering, multitrådning, säkerhet, pooling och andra komplexa låg-nivå API:er på ett 

automatiskt sätt32 [27]. Eftersom man inte behöver hantera dessa tjänster,  koncentrerar man sig på 

applikationens affärslogik. EJB-tjänsterna som skall användas specificeras i form av metadata 

annotationer, eller separat i en XML-driftsättningsbeskrivare33 [18]. 

 Figur 2.3 visar komponent tjänster som erbjuds av EJB  vid applikationslagret. Observera att varje 

tjänst är oberoende av de andra, så att man är (för det mesta) fri att välja de funktioner som är viktiga 

för en applikation.  

 

 

Figur 2.3: EJBs Tjänster 34. 
 

Det finns två böntyper, Session beans och Message-driver. 

En Session bean inkapslar affärslogik som kan anropas av en lokal klient eller t.ex. en CDI-böna 

som exekveras på samma Java Virtual Machine (JVM), eller en fjärrklient som körs i en annan JVM. 

För att komma åt ett program som distribueras på servern, anropar klienten Session-bean metoderna, 

så att arbetet utförs på ett säkert sätt35 [25]. 

Det finns tre typer av Session beans: Stateful, Stateless och Singleton.  

                                                
31 Gupta, Arun (2013). Java EE 7 Essentials. 
32 Debu Panda, Reza Rahman, Ryan Cuprak & Michael Remijan(2014). EJB 3 in Action 
33 Goncalves, Antonio (2013). Beginning Java EE 7 
34 Baserad på figur 1.2 på sidan 8 Debu Panda, Reza Rahman, Ryan Cuprak & Michael Remijan(2014). EJB 3 in Action 
35 Oracle (2014). Java Platform, Enterprise Edition The Java EE Tutorial, Release 7 
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Tillståndet för ett objekt består av värdena på dess instansvariabler. I en Stateful Session bean 

representerar instansvariabler tillståndet för en unik klient (bean session). Ofta kallas detta tillstånd 

conversational state. EJB klassen ska deklareras med annotationen @Stateful. Om klienten tar 

bort eller avslutar bönan, avslutas sessionen och tillståndet försvinner36 [25] . 

En Stateless Session bean behåller inte en conversational state med klienten. EJB klassen ska 

deklareras med annotationen @Stateless. När en klient anropar en Stateless-bean metod, kan 

bönansinstansvariabler innehålla ett tillstånd som är specifikt för klienten, men endast för 

varaktigheten av anropet37 [25]. 

En Singleton Session bean instansieras en gång för varje applikation, och behåller tillståndet som 

ska delas av alla klienter. Tillståndet existerar bara under applikationens livscykel. Singleton-bönor 

stödjer parallellitet, och ska deklareras med annotationen @Singleton38 [28]. 

En Message-driver bean är en EJB som tillåter Java EE-applikationer att hantera meddelanden 

asynkront. Denna typ av böna fungerar normalt som en JMS meddelandelyssnare39 [28]. 

2.5.3 Contexts and Dependency Injection (CDI) 

Contexts and Dependency Injection definierar en samling av kontextuella tjänster som tillhandahålls 

av Java EE behållarna. Dessa kraftfulla tjänster används för att integrera de olika nivåerna (webb tier, 

affärs tier och persistens tier) i Java EE ramverket40 [29]. 

De två viktiga tjänster som erbjuds av CDI är en del av dess namn: 

• Contexts: Den här tjänsten gör det möjligt att binda stateful komponenter (som Stateful 

session beans) till en väldefinierad räckvidd. Stateful komponenter är de som behåller 

information under deras anrop. En CDI-behållare associerar stateful komponenter med en 

bestämd räckvidd, och skapa dem vid behov, samt förstör dem när de är utanför räckvidden. 

Som resultat belastas inte klienten med hantering av livscykeln för stateful komponenterna41 

[30]. 

• Dependency Injection: Den här tjänsten gör det möjligt att injicera komponenter i en 

applikation på ett löstkopplad men  typsäkert sätt. De injicerade komponenterna instansieras 

av behållaren, vilket innebär att användarna inte behöver skapa en instans av komponenten. 

Detta betyder att behållaren hanterar beroendet för dig. Allt man behöver göra är att 

deklarera behovet av en viss resurs, i stället för att utföra lookups med hjälp av factories eller 

att skriva egen kod42 [31].  

                                                
36 Oracle (2014). Java Platform, Enterprise Edition The Java EE Tutorial, Release 7 
37 ibid 
38 Peter A. Pilgrim, Java EE 7 Developer Handbook 
39 ibid 
40 Red Hat (2013). JSR 346: Contexts and Dependency 
41 Jon Wetherbee, Beginning EJB 3, 2nd Edition. 
42 Adam Bien, Real World Java EE Patterns – Rethinking Best Practices 



| 25 

 
 

Figur 2.4 visar ett exempel på egen kod för att utföra en InitialContext lookup.  

 

Figur 2.4: InitialContext lookup (Kodsnutt)43. 
 

Ett exempel där man har deklarerat beroendet med den @EJB eller @Inject annotationen: 
@Inject 	

private Service service;  

 

2.5.4 Java Persistence API (JPA) 

JPA definierar en standardmappning mellan en databastabell och en Plain Old Java Object (POJO). 

API:n definierar syntax för att fånga primära och främmande nycklar och hur dessa rader kan skapas, 

läsas, uppdateras och raderas genom att använda dessa POJO44 [26]. Java Persistence består av fyra 

områden: 

• Java Persistence API  

•  Frågespråk 

• Java Persistence Criteria API 

• Objekt / relational mapping metadata 

 

• Entities 

En JPA Entity är en POJO med en offentlig konstruktor utan argument. Vanligtvis representerar en 

Entity en tabell i en relationsdatabas, och varje Entity instans motsvarar en rad i tabellen [32]. Det vill 

säga, en Entity böna används för att definiera mappningen med en eller flera 

relationsdatabastabeller45 [26]. Entityklasser ska deklareras med @javax.persistence.Entity (@Entity) 

annotationen, och får inte deklareras final46 [18]. Inga metoder eller ihållande instansvariabler kan 

deklareras final. Ihållande instansvariabler måste deklareras private eller protected, och kan nås 

endast med entitys klassmetoder (Getters och Setters)47 [32]. Klienter måste komma åt Entitystillstånd 

genom affärsmetoder.  

 

                                                
43 ibid 
44 Gupta, Arun (2013). Java EE 7 Essentials. 
45 Ibid. 
46 Goncalves, Antonio (2013). Beginning Java EE 7. 
47 Oracle (2013). JSR 338: JavaTM Persistence API, Version 2.1. 
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Ett exempel på hur en Entityklass definieras, visas i figur 2.5. Entityklassen Person representerar 

tabellen Person i databasen, och en instans av Person motsvarar en person lagrad i en rad i tabellen. 

Som redan nämnts ska Person Entityklassen deklareras med annotationen @Entity. Detta tillåter 

persistensleverantören att erkänna klassen som en ihållande klass och inte bara en enkel POJO [18]. 

@Table(name=”Person”) annotationen gör det möjligt att ändra standardvärden i samband med 

Tabellen. @NamedQueries och @NamedQuery definierar en mängd namngivna-frågor som 

använder Java Persistence Query Language (JPQL) för att hämta Elever från databasen [18]. JPQL 

förklaras senare i det här avsnittet. Annotationen @javax.persistence.Id (@Id) definierar den unika 

identifieraren för en instans som motsvarar en enkel primärnyckel i en rad i databasen. 

@GeneratedValue annotationen definierar, i det här fallet, att primärnyckel genereras automatisk [25]. 

I exemplet finns annotationer för validering såsom @NotNull som deklarerar att attributen inte kan 

vara null. Dessa annotationer används för att kontrollera integritet av data som matas in. Det finns 

även annotationer såsom @OneToMany som definierar multiplicitet i Entity relationer [25]. Mer 

information angående JPA Entity definiering och användning finns i Java Persistence Specifikation 

(JSR 338).   

 
Figur 2.5: Person Entity klass (Kodsnutt). 
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• EntityManager 

En javax.persistence.EntityManager instans associeras med ett ihållande sammanhang.  Ett  

ihållande sammanhang är en uppsättning av JPA Entity instanser som finns i ett visst datalager. 

EntityManager gränssnittet definierar de metoder som används för att interagera med ihållande 

sammanhang48 [32]. EntityManagern är ansvarig för att bland annat hitta, skapa och ta bort Entity 

instanser till och från databasen.  

 

Figur 2.6 visar ett exempel på användning av EntityManager i en metod för att hitta en Person instans 

i databasen. @PersistenceContext(unitName=”PU”) annotationen deklarerar Persistence Unit som 

EntityManagern ska interagera med49 [25].  

 
Figur 2.6: Användning av Entity Manager (Kodsnutt). 
 

 

En Persistence Unit definierar uppsättningen av alla enheter som hanteras av EntityManager 

instanser i en applikation. Denna uppsättning av Entityklasser representerar data i ett enda 

datalager50 [25]. Persistence Unit  definieras av persistence.xml konfigurationsfil figur 2.7. I figuren 

Persistence Unit tagg definieras namn som är wendick_PU och transaction-type är attributet som 

definierar att transaktioner ska hanteras med Java Transaction API. Taggen jta-data-resource 

definierar det globala JNDI namn för datakällan som ska användas av behållaren51 [32]. 

 

                                                
48 Oracle (2013). JSR 338: JavaTM Persistence API, Version 2.1 
49 Oracle (2014). Java Platform, Enterprise Edition The Java EE Tutorial, Release 7 
50 Ibid 
51 Oracle (2013). JSR 338: JavaTM Persistence API, Version 2.1 
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Figur 2.7:  Persistens.xml (kodsnutt) 
 

 

 

• Java Persistence Query Language (JPQL) 

Java Persistence Query Language (JPQL) är ett strängbaserat frågespråk som liknar SQL och används 

för definiering av frågor över enheter och deras relationer52 [32]. Frågespråket använder abstrakta 

persistensscheman av enheter, inklusive deras relationer för sin datamodell. Denna bärbara 

frågespråksyntax översätts till SQL-frågor, som körs över databasscheman där enheter mappas53 [33]. 

Räckvidden för en fråga spänner över abstrakta scheman av närstående enheter, som är förpackade i 

samma persistensenhet. 

Exempel på JPQL 

En uppsättning av Static query 

 
Figur 2.8:  Uppsättning av statiska query (kodsnutt) 
 

En metod som använder en dynamisk query 

 

Figur 2.9:  Dynamisk query (kodsnutt) 
 
 
 

                                                
52 Oracle (2013). JSR 338: JavaTM Persistence API, Version 2.1 
53 Schincariol, Mike Keith & Merrick (213). Pro JPA 2   
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2.6 Källor 

Om läsaren vill fördjupa sina kunskaper i området av detta arbete, kan vi rekommendera följande 

litteratur. 

För kunskaper inom specifika programvaruteknikämnen, såsom utvecklingsprocesser och 

kravhantering, används ”Software Engineering” av Ian Sommerville som primärkälla i detta arbete. 

När det gäller teknologi, är Java EE väldokumenterad. Dokumentationen är omfattande och 

kunskaper i Java krävs. Det finns även två böcker som ger en bra översikt om Java plattform EE 7 

nyckelspecifikationer. Dessa böcker är : 

• Arun Gupta, ”Java EE 7 Essentials” 2013. 

• Antonio Goncalves, ”Beginning Java EE 7”, Press, 2013. 

Även ”The Java EE Tutorial (Oracle)” rekommenderas. Boken är den officiella handledningsboken 

för programmerare som är intresserade av att utveckla Java EE 7 applikationer. Den omfattar Java 

EE-plattformens teknologier och beskriver hur man kan utveckla Java EE komponenter och 

distribuera dem på Java EE Software Development Kit (SDK). 

För att implementera Java EE, rekommenderas att läsa plattformens specifikationer:   

• Java EE 7 : JSR 342 JavaTM Platform, Enterprise Edition 7 Specification 

• EJB 3.2 : JSR 345 Enterprise JavaBeansTM 3.2. 

• JPA 2.1 : JSR 338: Java Persistence API 2.1.   

• CDI 1.1 : JSR 346: Contexts and Dependency Injection for the Java EE Platform 1.1. 

• JSF 2.2 : JSR 344: JavaServer Faces 2.2. 

 

För information om läsinlärningsmetoden, bör läsare kontakta Wendick Konsult & Utbildning AB.    
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3 Metod 

Digitala läromedel finns i olika former (avsnitt 2.1.). I det här arbetet valde vi att skapa en prototyp 

av en webbapplikation för läsinlärning för barn med lässvårigheter. Vi beslutade att göra 

applikationen webbaserad för att inte begränsa tillgången till den till en specifik apparat t.ex. en Ipad.  

I detta kapitel ges en översikt över arbetsmetoden för detta examensarbete. Den här arbetsmetoden 

ska leda till att frågeställningen kan besvaras. I kapitel fyra kommer frågeställningen att behandlas 

vidare och i mer detalj. 

3.1 Arbetsmetodsmodell 

Den systematiska metoden som används i programvarutekniken är en sekvens av aktiviteter som 

leder till en mjukvaruprodukt. Det finns flera olika metoder för att utveckla mjukvara, men alla dessa 

metoder måste innehålla aktiviteter som är väsentliga för programvaruteknik såsom kravhantering, 

design och tillämpning samt programvaruvalidering1 [14].  

Vår arbetsmetod delas i två huvudfaser: kunskapsinsamling och genomförande. Varje fas består av 

en serie av relaterade aktiviteter och subprocesser, som genomförs för att slutföra utvecklingen av 

läsinlärningsprototypen.  Detta illustreras i figur 3.1. 

 

 

Figur 3.1: Arbetsmetodmodell 
 
 
 

                                                
1 Sommerville, Ian - Software Engineering 2009 Pearson 
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3.2 Kunskapsinsamling 

Första fasen i utförandet av detta arbete består av två subprocesser, litteraturstudie och insamling av 

information om läsinlärningsmodellen. Dessa behövs för att få kunskap och förståelse för 

arbetsområdet. 

3.2.1 Litteraturstudie 

Denna process inleddes med att studera facklitteratur, API-dokumentation, artiklar och 

forskningsrapporter (både tryckta och digitala material), med syftet att få djupare kunskap och 

förståelse för de frågor som är relevanta för detta examensarbete. Dessa fördjupningar är ett 

komplement till de kunskaper som erhållits under studietiden vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

Viktiga källor för API-dokumentation var Java Community Process hemsida. Specifika för 

arbetsområde var artikel- och forskningsrapporter från Skolverket och Lärarnas Riksförbunds 

officiella hemsidor.    

3.2.2 Insamling av information om läsinlärningsmodell 

För att förstå läsinlärningsmetoden deltog vi i en halvdagsutbildning för specialpedagoger. 

Utbildningen handleddes av specialpedagogen Gunnel Wendick. Innehållet av utbildningen var bland 

annat:  

• Vad forskningen säger om läsinlärning 

• Olika lässtrategier 

• Användning av strukturerade läs- och räknelistor 

• Genomgång av Wendicks olika material 

• Exempel på hur specialpedagoger kan arbeta på organisations-, grupp- och individnivå  

• Kartläggning av för- och eftertester, m.m.  

 

Vi fick även tillgång till  hela Wendicks läsinlärningsmetodsmaterial för att kunna studera och 

analysera det. 

  

3.3 Genomförande  

För att kunna svara på våra frågor om hur vi kan skapa en webapplikationsprototyp för läsinlärning, 

behövs analysering och bearbetning av den insamlade informationen om Wendickmodellen.  

Arbetsmetoden i den här fasen är inkrementell. Denna metod innebär att utveckla applikationen i 

steg, och utvärdera varje steg innan nästa steg påbörjas1 [34]. Det vill säga, i stället för att leverera en 

                                                
1 Stephen, Rod - Beginning Software Engineering 2015 John Wiley & Sons, Inc. 
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applikation som en enda leverans, så delas utvecklingen och leveransen upp i steg, och i varje steg 

levereras en del av den önskade funktionaliteten1 [14].  

 

Om man tillämpar inkrementell utveckling i stället för den traditionella vattenfallsmodellen, så 

minskar man behovet av korrigering och analys av dokumentation, som annars måste göras om. Varje 

inkrement kan betraktas som en prototyp, som hjälper till att hitta misstag som ska korrigeras och 

krav som kan läggas i senare steg. (I vattenfallsmodellen måste kunden bedöma framstegen från 

dokumentationen). Den inkrementella utvecklingen minskar risken för misslyckande för hela 

projektet2 [14].  

I vårt arbete ger varje inkrement även relevant information, såsom konkreta problem som finns med 

att utveckla ett digitalt läromedel i form av en webbapplikation. 

Aktiviteter som utförs i den här fasen förklaras nedan. 

 

3.3.1 Analys 

Baserat på kommunikationen med Wendick, samanställdes en lista över högnivåkrav. I detta skede 

genomfördes även en analys av Wendickmodellen och det insamlade materialet för arbetsområdet. 

Med analysen identifieras domänobjekt. Dessa objekt används för att skissa en domänmodell. 

Domänmodellen  definierar omfattningen och grunden för att bygga användningsfall3 [35]. I nästa steg 

identifieras användningsfall och dessa skrivs i textform. Därefter tilldelas funktionskrav till 

användningsfallen och domänobjekten, så att det första utkastet av användningsfallen kan skrivas. 

Teknologier vals baserat på högnivåkraven. En analys genomförs för att se vilka teknologier som 

uppfyller kraven och har funktionaliteten som behövs. Därefter initieras robusthetsanalys och en 

preliminär design. Ett robusthetsdiagram är en objektbild av ett användningsfall. Diagrammen 

säkerställer att användningsfallet är skrivet i samband med domänmodellen4 [35]. Därefter uppdateras 

domänmodellen och användningsfallen. 

 

 

 

                                                
1 Sommerville, Ian - Software Engineering 2009 Pearson 
2 ibid 
3 Stephens, Doug Rosenberg and Matt - Use Case Driven Object Modeling with UML: Theory and Practice 2007 apress 
4 ibid 
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3.3.2 Design och implementering    

Problemanalys, kravanalys, robusthetanalys, modellering, design och kodning är inte separata 

aktiviteter som utförs en gång per iteration, utan dessa aktiviteter genomförs sammanflätade under 

hela projektet.   

Design-och implementeringsfasen börjar med skapandet av sekvensdiagram. Ett sekvensdiagram 

illustrerar sekvensen av objektinteraktioner1 [36].  Med hjälp av dessa diagram initieras kodningen av 

applikationen. I denna fas installeras och konfigureras även utvecklingsmiljö, detta omfattar 

installation, konfiguration och integration av server, databasserver, IDE samt designverktyg. Verktyg 

för design och utveckling kommenteras i avsnitt 3.4.  

3.3.3 Utvärdering  

Varje inkrement testas i olika webbläsare, operativsystem och datorer. Validering av webb-

applikationens inmatningar är en del av utvärderingsprocessen, som har implementerats med 

testramverket Selenium, som speciellt utvecklad för detta ändamål. Selenium har en 

inspelningsfunktion som gör att man kan spela in sin egen interaktion med webbapplikationen. Man 

testar webbapplikationens funktionalitet såsom t.ex. registrering, inloggning och utloggning, även 

tester för extremvärden eller tomma värden kan skapas. Ytterligare validering görs av Wendick. Enligt 

överenskommelse med dem, ska de utvärdera funktionaliteten och speciellt den delen som berör 

utformningen av övningarna, så att dessa följer deras metod. 

3.4 Utvecklingsmiljö 

I detta kapitel ges en översikt över utvecklingsmiljön som används i projektet. 

3.4.1 Designverktyg 

Designaktiviteter utförs med hjälp av modelleringsverktygen  Astah Professional 7.0 och UML-språk, 

samt MySQL Workbench Community version 6.3.5.   

 

3.4.2 Integrerad utvecklingsmiljö (IDE) 

Kodningen utförs i NetBeans IDE (version 8.0.2. och 8.1). Netbeans är en open source 

utvecklingsmiljö för att skriva olika typer av programvara. Netbeans består av en uppsättning editorer 

och grafiska verktyg, för att effektivt kunna skriva kod och för att snabbt upptäcka problem2 [37]. 

 

                                                
1 Crookshanks, Edward - Practical Software Development Techniques 2014 Apress 
2 Wielenga, Geertjan - Beginning NetBeans IDE 2015 
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3.4.3 Utvecklingsdatorer 

Datorer som användes för designen och utvecklingen är: 

• MacBook Pro, Operativsystem El Capitan, Processor 2,4 Ghz Intel Core i5, Memory  8 GB 
1333 MHz DDR3. 

• Acer, Processor 1,8 Ghz Intel Core i5, Memory  4 GB 1333 MHz DDR3. 

 

3.4.4 Applikationsserver 

Applikationsservern som användes är Payara Server. Payara Server är en förbättrad klon av Glassfish 

Server Open Source Edition som är referensimplementering för Java EE. Fördelen med Payara 

servern är att den ger beställningsmöjligheter till kommersiell- och produktionsstöd dygnet runt samt 

utger kvartalsvisa uppdateringar som innehåller förbättringar, buggfixar och patchar1 [38]. 

Applikationsservern installerades i en virtuell privat server (VPS) hos DigitalOcean.com. En VPS är 

en virtuell maskin med reserverad serverkapacitet i form av CPU, RAM-minne, eget OS och så vidare. 

Till skillnad från en dedikerad server, behöver man inte hantera någon hårdvara.  

VPS: 

• 2 CPU  

• 2GB Ram 

• 40GB SSD Disk 

• Ubuntu 14.04.3 x64 

 

3.4.5 Databasserver 

Databasservern som används är MySQL Server. Databasservern installerades i samma VPS hos 

DigitalOcean.com. 

 

 

 

                                                
1 http://www.payara.fish/home 
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3.4.6 Primefaces 

Primefaces är ett UI komponentbibliotek för webbapplikationer som baserar sig på JavaServer Faces 

(JSF). Primefaces är open source och innehåller över 100 UI komponenter1 [39].  Den är mycket lättvikt 

och består av en JAR fil som inte behöver någon konfiguration och kräver heller inga externa 

beroenden. Det finns dessutom ett extension package som heter PrimeFaces Extensions, även det är 

open source och lättvikt komponent bibliotek för JSF 22. Det är ett Community-drivet bibliotek som 

innehåller komponenter som varken finns i PrimeFaces eller JSF IU biblioteken3 [39]. 

3.4.7 Maven 

Maven är ett verktyg för att utveckla och underhålla Javabaserade projekt. Den används för att 

automatiskt paketera (bygga) programfiler till en distribuerbar enhet.  Maven använder sig av en så 

kallad POM-fil (Project Object Model) som är en xml-fil och innehåller all nödvändig konfiguration 

för javaprojektet, hur det ska byggas och dess externa beroenden till andra moduler och komponenter. 

Många vanliga uppgifter så som kompilering, sker automatiskt och behöver inte specificeras. Maven 

definierar projektets bibliotek/katalog och sköter alla filer i projektet. Beroenden behöver endast 

specificeras, sedan laddar Maven ner de jar-filer som behövs och använder dem på rätt sätt. 

3.4.8 Modell, vy, Kontroller (MVC) mönster 

MVC är ett arkitektoniskt mönster som används för att separera presentationen och interaktionen 

med systemets data. Systemet är då strukturerat i tre organiserade komponenter som interagerar med 

varandra. Komponenten Model har hand om systemets data och den interaktion som finns med den. 

View komponenten definierar och har hand om hur data presenteras för användaren. Interaktioner 

från användaren, såsom tex musklick eller tangenttryck, sköter Controller komponenten om och 

skickar vidare till View eller Model komponenterna. Fördelen med det här mönstret är att data kan 

ändras oberoende av dess representation eller att representationen kan ändras utan att data behöver 

omstruktureras eller ändras. 

 

 

                                                
1 http://www.primefaces.org/documentation 
2 ibid 
3 ibid 
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4 Analys  

När kunskapsinsamlingsfasen var klar, initierades analysering och bearbetning av den insamlade 

informationen. I analysen besvarades delfrågor, såsom vilken teknik som kan användas och på vilket 

sätt denna kan implementeras. När det gäller inlärningsmodellen, analyserades processen som sker i 

verkligheten mellan samtliga aktörer och det material som används. Syftet med denna processanalys 

var att skissa problemdomänen, som är startpunkt för genomförandefasen. De viktigaste delarna av 

analysen beskrivs i det här kapitlet. 

4.1 Wendicks intensivläsningsprocess 

Det första problemet som uppkom med att skapa ett digitalt läromedel för läsinlärning för barn med 

lässvårigheter var att det skall baseras på en vetenskapligt vedertagen läsinlärningsmetod1 [7].  

För att lösa problemet kontaktade vi Wendick Konsult & Utbildning AB (Wendick).  Efter att ha 

presenterat vår idé för dem,  fick vi tillstånd att använda deras material och delta i en 

halvdagsutbildning för specialpedagoger (utbildningens innehåll beskrivs i avsnitt 3.2.2). Därefter 

gjorde vi en analys av den insamlade informationen.  

De viktigaste delarna av analysen är: vad som sker i verkligheten mellan aktörer och komponenter, 

hur listorna är strukturerade och Wendickmodellens intensivläsning som process. Dessa delar 

förklaras nedan. 

4.1.1 Läslistor 

Det finns 169 strukturerade ordlistor (läslistor) som innehåller totalt 8768 ord. Vissa ord kan 

repeteras i de olika listorna, det vill säga att det finns redundans i listorna. Dessa läslistor är 

uppdelade på tre kapitel. Det första kapitlet, Nonsensord, innehåller läslistor med fristående fonem 

och stavelser. Det andra kapitlet, Innehållsord, innehåller ett antal läslistor av olika karaktär, såsom 

stavelser, ord med rotmorfem, böjningsmorfem, prefix och suffix, ljudstridiga ord med mera2 [11]. Det 

tredje kapitlet innehåller ljudstridiga och dubbeltecknade ord. Ordlistorna läses i en progression med 

fristående fonem, en stavelse, två stavelser och tre stavelser3 [11]. Exempel på läslistor finns i  bilaga A. 

4.1.2 Processen 

Innan lästräningsprocessen initierats, gör pedagogen en kartläggning för att ta reda på vilken 

lässtrategi eleven behöver utveckla.  Där eleven börjar avkoda fel på Nonsensord eller Innehållsord, 

                                                
1 http://www.lucs.lu.se/wp-content/uploads/2011/12/sjoden_bookchapter_2014.pdf 
2 Wendick - Intensivläsning Wendickmodellen 
3 ibid 
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bryts  kartläggningen1 [11]. Pedagogen tar den nästsista raden av det ord som eleven behärskar som 

startpunkten för var eleven ska börja träna ordlistor i materialet Intensiv läsning.   

Eleven har ett arbetspass på 10-15 minuter varje dag, under ett bestämt antal veckor. Lästräningen 

innebär att läraren sitter mittemot eleven och pekar med en så kallad läspenna på första vokalen i 

ordet som eleven ska avkoda. Om eleven avkodar fel, stannar pennan på ordet tills eleven avkodat 

rätt. Läslistorna ska läsas både vertikalt och horisontellt. Eleven ska läsa alla listans ord rätt och med 

flyt innan man börjar med nästa läslista. Lästräningen ska vara 10 minuter med full fokus på intensiv 

och effektiv träning.  I slutet av varje lästräningstillfälle finns det återkoppling för att öka elevens 

motivation2 [11]. 

 

4.2 Kravanalys 

Det andra problemet som dyker upp är hur krav fångas och tydliggörs. Detta löste vi genom att ställa 

frågor till Wendick, eftersom de ansåg sig inte tekniska nog att utforma en för oss användbar 

kravspecifikation. Utifrån deras svar och de idéer/förslag de hade, samt genom en omfattande analys 

av deras material, sammanställde vi en lista på högnivåkrav. Följande lista är startpunkten i den här 

processen. 

 

Övningsanvändargränssnitt  

• Rent och avskalat 

• Svart text på vit bakgrund 

• Svagt gultonad bakgrund kan vara bra för vissa elever 

• Font utan seriffer 

 

Funktionalitet  

• Varje elev kan logga in själv 

• Eleven ska kunna visualisera resultatet av övningarna 

• Feedback i form av hejarop, som ska kunna stängas av 

• Eleven ska klara övningen felfritt efter 3 gånger, och belönas med en stjärna eller något 

liknande 

                                                
1 ibid 
2 Wendick - Intensivläsning Wendickmodellen 
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• Eleven ska kunna välja lässtrategi (fonologisk/ortografisk) 

• Eleven ska kunna välja innehållsord eller nonsensord 

 

 

 

Övningar  

Automatiserade grafem/fonem 

• Det kommer upp en versal/gemen bokstav på skärmen och rösten ljudar bokstavsljudet 

(fonemet), och eleven skriver motsvarande bokstav (grafem). 

• I nästa steg visas ingen bokstav, utan här ljudar rösten bara fonemet och eleven skriver rätt 

grafem. 

Fonologisk avkodning 

• Stavelser och ord läses in eller hanteras via talsyntes, och eleven får dessa upplästa genom att 

trycka på en ”ljudknapp”. 

• Ett fristående ord i taget kommer, och det går att anpassa tid och/eller att manuellt klicka 

fram nytt ord.  

Ortografisk avkodning 

• Man bör se det fristående ordet på en gång och tiden när ordet visas är här också en faktor.   

• Här bör ordet visas på skärmen med gemener  och bokstäver i stor storlek. 

• Eleven skriver ordet (på skärmen) som hen just läst. 

• Detta ord matchas då mot målordet och eleven kommer inte vidare med mindre än att hen 

har uppfattat vad det stod. 

•  En funktion där eleven kan få uppgiften upprepad. 

4.2.1 Domänmodell 

Efter att ha analyserat Wendicks intensivläsningsprocess, listorna och högnivåkraven, fokuserade vi 

på att modellera problemdomänen. En preliminär domänmodell skapades som grund för att sedan 

kunna börja skriva användningsfall. 

I domänmodellen använde vi generalisation (är en) och aggregation (har en) relationer för att visa 

hur objekt förhåller sig till varandra1 [35].  Exempel på dessa: 

                                                
1 Stephens, Doug Rosenberg and Matt - Use Case Driven Object Modeling with UML: Theory and Practice 2007 apress 
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Figur 4.1: Generalisation och aggregation 
 

Objekt eller domänklasser identifierades genom att extrahera substantiv och substantivsatser från 

den insamlade informationen. Utifrån det fick vi en lista med möjliga objekt såsom pedagog, elev, 

lästräning, etc.  

 

Ett exempel på denna aktivitet: 

”Innan lästräningsprocessen initierats, gör pedagogen en kartläggning för att ta reda på vilken 

lässtrategi eleven behöver utveckla.  Där eleven börjar avkoda fel på Nonsensord eller Innehållsord 

bryts kartläggningen. Pedagogen tar den nästsista raden av ord som eleven behärskar som 

startpunkten för var eleven ska börja träna ordlistor i materialet Intensivläsning.” 

 

Möjliga objekt upptäckta i exemplet :  

• Lästräning 

• Pedagog 

• Nonsensord 

• Innehållsord 

• Elev 

• Ordlista 

• Ord 

 

Efter varje robusthetsanalys (avsnitt 4.3) kunde modellen förändras när ytterligare detaljer 

upptäcktes. Figur 4.2 illustrera domänmodellen. 
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Figur 4.2: Domänmodell 
 

 

4.2.2 Användningsfall 

Baserat på domänmodellen skrev vi enkla användningsfall, för att kunna börja med designen och 

utvecklingen av prototypen. Precis som domänmodellen, måste varje användningsfall uppdateras i 

genomförandefasen efter en robusthetsanalys. Exempel på detta finns i följande avsnitt. 
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4.3 Robusthetsanalys 

I robusthetsanalysen tog vi ett användningsfall som grund, med syfte att börja modellera 

interaktioner mellan aktörer och systemet i ett robusthetsdiagram1 [35].    

 

Vi använder följande Klass stereotyper:  

• Boundary objekt: "gränssnitt" mellan systemet och omvärlden. Boundary objekt är typiskt 

skärmar eller webbsidor, det vill säga presentationslagret som aktören interagerar med.  

• Entity objekt: Klasser från domänmodellen.  

• Controllers: "Länken" mellan Boundary och Entity objekten 2. 

 

 

 

Figur 4.3: Klass stereotyper som används i robusthetsanalysen 
 

 

I den här aktiviteten tydliggjordes användningsfallen och detaljer som saknades i designen 

uppmärksammades. 

 

 

Frågor som vi använde i analysen:  

• Har vi täckt alla användningsfallens alternativa kurser? 

• Har vi identifierat all funktionalitet  i en metod? 

• Har vi kartlagt alla dataflöden mellan enheterna (JPA Entities). 

• Har vi identifierat alla tabeller för den logiska databasmodellen? 

 

 

 

                                                
1 Stephens, Doug Rosenberg and Matt - Use Case Driven Object Modeling with UML: Theory and Practice 2007 apress 
2 ibid 
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Exempel på ett preliminärt användningsfall: 

 

Användningsfall 001: Logga in 

Aktör: Eleven 

Grundkurs: 

Eleven loggar in. Systemet visar elevens hemsida, som innehåller elevens övningslista. 

Alternativ kurs: 

Om användarnamn och / eller lösenord är felaktiga, vidarebefordrar systemet till applikationens 
hemsida. 

 

 

Detta användningsfall uppdaterades med hjälp av robusthetsanalysen som illustreras i figur 5.2. 

Resultatet av analysen är följande användningsfall: 

 

 

Användningsfall 001 : Logga in 

Aktör: Eleven 

Grundkurs: 

Eleven skriver in webbadressen i webbläsaren. Systemet visar applikationens hemsida. Eleven 

trycker på Logga in.  Systemet visar dialogrutan logga in. Eleven matar in användarnamn och 

lösenord. Eleven trycker på Logga in för att skicka en begäran. Systemet kontrollerar uppgifterna 

och jämför med databasen. Systemet initierar en autentiserad session och initierar en instans av 

eleven. Systemet hämtar elevens övningar. Systemet visar elevens hemsida, som innehåller en 

anpassad välkomsthälsning och elevens övningslista. 

Alternativ kurs: 

• Om användarnamn och / eller lösenord är felaktiga, vidarebefordrar systemet till 

applikationens hemsida 
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Figur 4.4: Robusthetsanalysdiagram 
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4.4 Val av teknik 

Vi valde Java som programmeringsspråk, dels på grund av tidigare erfarenhet, men även för att Java 

EE är en standardiserad och väldokumenterad plattform samt för att kunna utnyttja Java EEs 

enkelhet, bärbarhet, skalbarhet1 [18], tjänster av säkerhet och transaktionshantering2 [31]. 

Högnivåkraven kontrollerades med Java EEs plattforms dokumentation och dess komponenter, så 

att de krav vi hade på prototypen av webbapplikationen skulle kunna uppfyllas. 

Ett problem som uppkom i front-end funktionaliteten  var hur ord ska läsas upp  i övningarna. För 

detta valde vi att använda talsyntes i stället för att spela in våra egna audio filer, eftersom det skulle 

ta extra resurser bl.a. för att rösten måste vara av en godkänd kvalitet och mycket tid skulle gå åt för 

inspelning av alla ord och stavelser. 

För implementation av talsyntesen finns det olika teknologier, bland annat  Java Speech API, FreeTTS 

1.2 och Web speech API. Java Speech API  har inte uppdateras sedan 19983 [40]. FreeTTS 1.2 är ett 

talesyntessystem skrivet i Java programmeringsspråk och implementerar Java Speech API4 [41]. Web 

speech API är ett JavaScript bibliotek för talsyntes5 [12].  Vi analyserade dokumentationen av FreeTTS 

och Web speech API. Viktiga skillnader som vi konstaterade var att FreeTTS inkluderar bara tre olika 

röster med sina egna ljudfiler. Kvaliteteten av ljuden är inte den bästa och språkmässigt är den 

begränsad till engelska. Web speech API  använder operativsystemets talsyntes, som har stöd för 

svenska och andra språk. FreeTTS kräver installation, medan Web speech API implementeras som 

ett vanligt JavaScript bibliotek. Efter att vi jämfört dessa teknologier, valdes Web Speech API . 

För utvecklingen av användargränssnittet undersökte vi om de komponenter som Primefaces 

tillhandahåller kunde uppfylla våra behov. Fördelar med att använda Primefaces bibliotek är att man 

inte behöver skriva ny kod, eftersom ny kod kan innebära att man skapar nya buggar. Efter ett positivt 

resultat av undersökningen, beslutade vi att Primefaces skulle passa bra för utvecklingen av 

användargränssnittet. 

Följande teknologier valdes: 

• Primefaces 5.4 + JSF 2.2    

• Maven. 

• Web speech API för text to speech hantering. 

• EJB 3.2 för affärslogiken, multitråd- och transaktionshantering. 

• JPA 2.1 för databeständighet. 

• CDI 1.1 för presentationstöd och beanhantering. 

• Bean Validation 

                                                
1 Beginning Java EE 7 - Goncalves, Antonio 
2 Adam Bien, Real World Java EE Patterns – Rethinking Best Practices 
3 http://www.oracle.com/technetwork/java/jsapifaq-135248.html#implementation 
4 http://freetts.sourceforge.net/docs/index.php 
5 https://dvcs.w3.org/hg/speech-api/raw-file/tip/speechapi.html 
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Det sätt på vilket Java EE, Primefaces och Web Speech API teknologier användes, illustreras i ett 

högnivå-komponentdiagram i Figur 4.5 

 

 
Figur 4.5: Högnivå-komponentdiagram 
 

 

• Facelet sidor representerar användargränssnittets sidor, som använder sig av CDI och JPA 

bönor genom att använda JSF expression språket (EL). Sidorna använder också Primefaces 

komponenter och web speech API för talsyntes.   

• Presentationstöd representerar CDI bönor som tar hand om handlingar och sidaktioner. CDI 

bönorna använder i princip en JPA Entity instans som parameter i metodanropningarna  till 

EJB, som finns i affärslogiken, för att utföra specifika operationer såsom CRUD.  

• Affärshantering EJB representerar EJB bönor som innehåller affärslogiksmetoder, som 

anropas av CDI bönor. EJB bönorna använder JPA Entity bönor och JPA EntityManager för 

att exekvera databasoperationer1 [42].  

• JPA Entity representerar Entity bönor som mappar databastabeller2 [43]. 

 
 

                                                
1 http://download.oracle.com/otndocs/jcp/ejb-3.1-fr-eval-oth-JSpec/ 
2 http://download.oracle.com/otndocs/jcp/persistence-2_1-fr-eval-spec/index.html 
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4.5 Webbapplikationens arkitektur 

När det gäller arkitekturen av applikationen, valdes MVC (Model View Controller) och mönstret 

Lager. Detta för att separera affärslogiken från vyn, genom att dela upp applikationen i lager. Med 

detta får man högre sammanhållning och lägre koppling, eftersom olika uppgifter utförs i de olika 

lagren. Det blir även lätt att underhålla eller/och modifiera komponenter i applikationen1 [44].  Maven 

verktyget ger även en standardiserad struktur för applikationen. Sättet som applikationen är 

strukturerad visas i figur .  Arkitekturella mönstret Lager illustreras i figur 4.6.  

 

 
Figur 4.6: Arkitekturens lager. 
 

 

Figur 4.7: Webbapplikationens struktur  

                                                
1 Theedom Murat and Yener Alex - Professional Java® EE Design Patterns 
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5 Design och implementering 

I detta kapitel beskrivs hur databasmodellen utformades och tillämpades,  utformningen av 

affärslogiks- och presentationslager, samt sätten som teknologierna implementerades. Avslutningsvis 

beskrivs hur säkerheten för applikationen löstes. 

5.1.1 Design och implementering av datamodellen 

I den här fasen dyker ett nytt problem upp med hur läslistorna ska lagras. Vi bestämde att de skulle 

lagras i en databas i MySQL-databasservern. Tidigare erfarenhet, dess enkelhet och att 

specifikationen är väl dokumenterad, var faktorer i beslutet. För att skapa databasmodellen tar vi 

informationen från vår tidigare analys av läslistorna. Vi vet bland annat att ord i listor repeteras, att 

listor läses horisontellt och vertikalt1 [11], samt att modellen behöver ta hänsyn till redundans och 

integritet av data som matas in. Vi representerar en läslista med följande diagram: 

 

 
Figur 5.1: Konceptuell representation av en läslista 
 
 
 
Diagrammet i figur 5.5 visar att en läslista har:  

• En läslisttyp såsom nonsensord och innehållsord.  

• En stavelsetyp såsom k-v (konsonant-vokal). 

• Ett antal ord.  Ett ord  finns på en plats i listan som är definierad av en kolumn och en rad.  

 

För att undvika redundans i databasen skapade vi ListElement tabellen, som refererar ett ord i Ord 

tabellen, så att fler listelement kan referera samma ord utan att behöva lagra ordet flera gånger. Om 

                                                
1 Wendick - Intensivläsning Wendickmodellen 
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ett ord måste ändras eller tas bort, ska det göras bara en gång. Tabellen Ord har även som argument 

OrdLjudPath, som kan användas för att lagra en adress till en ljudfil, om man i framtiden skulle vilja 

byta ut talsyntesen.  

Plats tabellen representerar en plats i listan. De flesta listor har samma struktur, så i stället för att 

skapa en ny struktur för varje lista återanvänds strukturen. Det vill säga att alla listorna kan använda 

t.ex. Plats nummer 1, som innebär att ordet finns i rad nummer 1, kolumn nummer 1.  

Tabellerna Kolumn och Rad lagrar ett fast antal nummer av kolumner och rader.  Detta för att ta 

hänsyn till dataintegritet och begränsa inmatningen av data.  

Figur 5.2 illustrerar representationen av en lista i den logiska databasmodellen.  

 

 

Figur 5.2: En representation av en lista i den logiska databasmodellen 
 

Enligt de framtagna kravspecifikationerna finns det behov av att eleven ska autentiseras, detta för att 

eleven ska kunna se sina egna/personliga övningar och resultat. Det innebär att eleven måste 

registreras först. För att ta hänsyn till dataintegritet, måste elevens registrering och andra viktiga 

transaktioner göras av en ansvarig person. För att uppfylla dessa krav, skapades fyra roller: elev, 

pedagog, Wendick administrator och system administrator. En Person kan bara ha en roll, det vill 

säga en elev kan inte vara pedagog och en pedagog kan inte vara administrator. Mer information 

angående roller finns i avsnitt 5.3.4. För att lagra dessa roller skapades en tabell Roll i 

databasmodellen. Figur 5.7  visar tabellerna som används vid inloggning. Diagrammet kan läsas som 
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att en användare kan bara ha en roll, och att flera användare kan ha samma roll.  Användarna lagras 

i tabellen Person i databasen. 

 

Figur 5.3: En användares representation  i den logiska databasmodellen. 
 

För att lagra övningar finns tabellen Övning. Tabellens argument omfattar det som representerar en 

specifik övning såsom namn, avkodning, instruktioner och så vidare. En övning använder en läslista 

och flera övningar kan använda samma läslista, så det finns en referens från tabellen Övning till 

tabellen Läslista. 

Resten av modellen inkluderar bland annat det som representerar en elevs relation med sina övningar 

och resultat, samt det som identifierar en pedagogs elever. Dessa delar utformades med hjälp av 

domänmodellen och användningsfallen. Efter några robusthetsanalyser uppdaterades den logiska 

databasmodellen. Resultaten av det blev den fullständiga logiska databasmodellen som illustreras i 

Figur 5.4.  
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Figur 5.4: Den fullständiga logiska relationsdatabasmodellen 
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Efter att designen av webapplikationens logiska relationsdatabasmodell var klar, skapades modellen 

i MySQL Workbench, och sedan applicerades forward engineering för att generera SQL script och 

med det, databasen. Scriptet innehåller alla SQL frågor för att skapa databasen i servern. Exempel på 

detta finns i Figur 5.5. Scriptet visar SQL frågor som skapar databasen Schema, tabellen Roll och 

tabellen Person, samt dess argument och villkor.  

 

 

Figur 5.5: SQL script exempel 
 

När databasen var klar och fungerande i vår servern, genererades alla JPA Entity bönor. Entity bönor 

används för att definiera mappningen med en eller flera relationsdatabastabeller1 [33]. Dessa förklaras 

i avsnitt  2.5.4. Denna aktivitet utfördes med hjälp av Netbeans Wizard verktyget, som omvandlar 

databasens tabellerna till Entity bönor. Fördelarna med detta är att det höjer 

utvecklingsproduktiviteten och minskar möjligheten av buggar. Alla dessa Entity bönor utgör 

Integration lagret i arkitektursmönstret Lager och Modell i MVC.  MySQL Databas Servern i sin tur 

utgör Resource lagret. 

 

                                                
1 Schincariol, Mike Keith & Merrick (213). Pro JPA 2   
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5.1.2 Design och implementering av Affärslogiklagret 

Efter att databasmodellen var klar,  initierades skapandet av Affärslogik lagret (Kontroller i MVC). 

Detta lager kommer att användas av CDI bönor som stödjer JSF sidorna i Presentations lagret. 

Affärslogiklagret, som redan nämnts, använder EJB teknik  för att exponera applikationens tjänster 

för klienten (JSF sidor genom CDI bönor).  Ett antal EJB bönor skapades för att dela upp tjänsterna 

per funktionalitet. 

Administratör (admin) funktionaliteten innebär att man ska kunna utföra CRUD (skapa, läsa, 

uppdatera, ta bort)  operationer över alla tabeller i databasen, detta för att bland annat kunna 

underhålla data som lagras, rätta felaktig data och hjälpa till med skapandet av nytt material för 

övningar, etc.  Eftersom CRUD operationer är standardiserade, skapades en abstrakt klass som heter 

AbstractFacade. Detta innebär att samma metoder kan återanvändas med olika JPA Entity bönor. 

Denna klass är inte en EJB. Den innehåller de vanligaste CRUD metoderna för Type<T>, där <T> är 

en JPA Entity böna1 [25]. Fördelar med AbstractFacade är att undvika kodredundans, det blir lättare 

att underhålla koden, man tar hänsyn till lös koppling och återanvänder metoder. Figur 5.6 visar en 

kodsnutt av AbstractFacade.   

 

 
Figur 5.6:  AbstractFacade klassen (kodsnutt)  
 
 
 
 

                                                
1 Java Platform, Enterprise Edition The Java EE Tutorial, Release 7 
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För att använda AbstractFacades metoder, skapades en Facade EJB för varje JPA Entity böna. EJB:or 

ärver AbstractFacade klassen. Dessa bönor annoteras med @Stateless, detta innebär att operationer 

uppstår i ett enda metodanrop. När metoden avslutar operationen, tas tillståndet för den specifika 

klienten bort1 [27].  PersonFacade EJB visas i figur 5.11 

 

 

Figur 5.7:  PersonFacade klassen (kodsnutt) 
 

 

Pedagog funktionaliteten innebär att kunna hantera elever. För denna funktionalitet skapades en EJB 

som heter ElevHantering. Denna böna annoteras med @Stateful för att hålla tillståndet för en unik 

session2 [42] medan pedagogen utför sina uppgifter. Tillståndet tas bort när pedagogen loggar ut eller 

sessionen blir avslutad av EJB behållaren. ElevHantering annoteras med @Resource SessionContext 

för att hjälpa till att identifiera den inloggade användaren (en Pedagog). Denna pedagoginstans kan 

användas  för att utföra olika operationer där referensen till pedagogen ska finnas. Exempel på detta 

är att hitta alla elever som pedagogen hanterar.  

ElevHantering EJB är ansvarig för att hantera registrering, redigering och avregistrering av elever 

samt lägga till eller radera övningar till elever.  Kodsnutten i figur 5.12 visar två metoder från 

ElevHantering EJB:n.  

• Metoden getMinaElever() använder sig av pedagoginstansen för att hitta alla elever som har 

pedagogen som främmande nyckel.  

• Metoden RegisteraElev kontrollerar först att instanserna inte är null. Därefter kontrolleras 

att användarnamnet, som är primärnyckeln, inte redan finns i databasen. Om kontrollerna 

går igenom, sparas elevens instanser i databasen. 

 

                                                
1 EJB 3 in Action by Debu Panda, Reza Rahman, Ryan Cuprak & Michael Remijan 2014 
2 Enterprise JavaBeans 3.1 Final Release Specification for Evaluation 3.1  
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Figur 5.8: Klassen ElevHantering (kodsnutt) 
 

När det gäller elevens funktionalitet skapades en EJB som heter ÖvningHantering, som är ansvarig 

för att hantera operationer av övningar som ska övas samt hämta en läslista, kontrollera svar, 

returnera målord, och beräkna och spara elevens resultat. ÖvningHantering annoteras på samma sätt 

som ElevHantering, dels för att systemet behöver veta vem som utför övningarna, och för att veta 

vems resultatet är så att pedagogen kan göra en utvecklingsanalys. 

I Persistens.xml kodsnutten visas att persistence-unit använder JTA som transaktiontypen. Detta 

innebär att behållaren ska hantera skapandet av EntityManager instanser. Därför behöver alla EJB:or 

i Affärslogik lagret annoteras med @PersistenceContext, detta för att injektera EntityManager som 

utför databasoperationer såsom hitta, skapa och ta bort JPA Entity instanser till och från databasen1 

[33].  

 

 
Figur 5.9:  Persistens.xml (kodsnutt) 
 

                                                
1 Schincariol, Mike Keith & Merrick (213). Pro JPA 2   
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5.1.3 Design och implementering av Presentationslager 

I Presentationslagret (vy i MVC) kombinerades användningen av Web speech API för att hantera text 

to speech (TTS), JSF plus Primefaces komponenter för att skapa användargränssnittet, och CDI för 

att stödja JSF sidor och integrera Presentationlagret med Affärslogiklagret. Det vill säga CDI bönor 

tar hand om administrationsgränssnittets (JSF webbsidor) handlingar, och tillåter direkta anrop till 

metoder i affärslogiken för att utföra specifika operationer. 

Dessa CDI bönor deklareras med annotationen @SessionScoped, som innebär att alla förfrågningar 

som förekommer i samma HTTP-session innehar tillstånd under hela sessionen, och förstörs när det 

sker en timeout eller när HTTP sessionen ogiltigförklaras1 [29]. I bönorna annoteras @EJB för att 

injektera en specifik EJB. Den används bland annat för att utföra databasoperationer. De injicerade 

EJB bönorna instansieras av CDI behållaren, vilket innebär att användarna inte behöver skapa en 

instans av bönorna2 [31].  

Administrationsgränssnittet byggdes med JSF sidor och som principal komponent Primefaces 

Datatable. Datatable är en komponent som ofta används i applikationen. Den används för de fallen 

där man behöver visa data från en databastabell i tabellformat. Motivering för detta är att Datatable 

är lätt att konfigurera, har olika konfigurationer samt verktyg för att bland annat filtrera, sortera och 

paginera information3 [39]. För att administrationsgränssnittet kan få tillgång till affärslogiken, 

skapades en CDI böna för varje EJB Facade.  

Ett exempel på användning av Datatable i administrationsgränssnittet illustreras i figur 5.14. 

Databastabellen Person visas i administrationsgränssnittet, datan är paginerad så att det visas tio 

rader i taget. Figuren visar även komponenten Menubar, där admin får tillgång till tabellerna genom 

att välja en tabell från en fördefinierad lista i menyn.  

 

 

                                                
1 CDI specification, JSR-000346 Contexts and Dependency 
2 Adam Bien, Real World Java EE Patterns – Rethinking Best Practices 
3 http://www.primefaces.org/documentation 
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Figur 5.10: Primefaces komponenter i administrationsgränssnittet  
 

Även pedagogens användargränssnitt byggdes med JSF sidor och Primefaces komponenter. Dessa 

komponenter är bland annat Datatable, DataScroller, TabView och Chart.  TabView används för att 

dela upp de olika vyerna av pedagogens funktionalitet, såsom registrering och redigering av elev, etc.  

I det här fallet har filtrering av elever implementerats i Datatable komponenten. Detta gör det möjligt 

att filtrera elever efter förnamn, efternamn eller klass. Chart komponenten används för att visa en 

elevs resultat, och DataScroller används  för att hämta Nyheter och Uppdateringar, detta är 

information som Wendick kan visa för pedagogerna, det visas också i vyn. DataScroller visar en 

samling av data ”on demand”,  det vill säga den laddas när man scrollar ner.  DataScroller 

konfigureras på ett liknande sätt som Datatable.  

För att dessa komponenter ska få tillgång till affärslogiken, skapades en CDI böna som heter 

PedagogKontoManager. Bönan är ansvarig för att hantera alla handlingar som pedagogen utför i 

användargränssnittet, och den utför även de olika anropen till metoder i ElevHantering EJB.  

Kodsnutten i figur 5.15 visar koden för Datatable. Huvudtaggen heter dataTable, taggen innehåller 

flera attribut som omfattar Datatable konfigurationer. Exempel på en av konfigurationerna är 

attributet ”value” som använder EL-språket för att få tillgång till metoden, som hämtar en lista med 

alla elever till pedagogen. Attributet ”var” deklarerar en variabel ”eleven”. Variabeln är referens för 

att använda getters för att visa argument i varje kolumn. Datatables rader och kolumner fylls på ett 

iterativ sätt.  
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Figur 5.11: Primefaces Datatable i pedagogens användargränssnittet  (kodsnutt) 
 

 

 
Figur 5.12: Kodsnutt för metoden som registrerar en elev  
 

Figur 5.12 visar en kodsnutt på metoden som anropas när pedagogen registrerar en elev. Metoden 

registreraElev kontrollerar först att instanserna som representerar en elev inte är null. Därefter 

kontrolleras att användarnamnet, som är primärnyckeln, inte redan finns i databasen. Om 

användarnamnet är godkänt, anropar PedagogKontoManager metoden som utför operationen i 
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affärslogikens lager. Om operationen utförs korrekt meddelas pedagogen. Om någonting går fel 

skickas ett felmeddelande med informationen om vad som var fel. När operationen är klar, utan 

problem, nulleras instanserna  för att tvinga Datatable komponenten att utföra ett nytt anrop för att 

hämta den uppdaterade datan från databasen.  Därefter används Primefaces RequestContext, som är 

en hjälpare med olika verktyg, i det här fallet  för att exekvera en serie av JavaScript funktioner för 

gränssnittets beteende. 

 

När det gäller elevens användargränssnitt, används komponenten DataScroller för att visa elevens 

övningar. Detta visas i figuren 5.17 

 

 
Figur 5.13:  Elevens användargränssnitt  
 

De viktigaste delarna i prototypen är övningarna som eleverna ska utföra. Användargränssnittet för 

dessa  är svart text på vit bakgrund. Wendick påpekar att det kan handla om elever som har olika 

former av perceptionsstörningar, och det är lika viktigt på skärmen som på papper att det är rent och 

avskalat. Figur 5.14 visar automatiserade grafem/fonem övningens användargränssnitt. 
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Figur 5.14:  Automatiserade grafem/fonem användargränssnitt 
 

 

För att hantera TTS (Text To Speech),  som redan nämnts, använder vi Web Speech API.  En enkel 

JavaScript funktion skapades. Funktionen används i alla övningar och de delar som behöver använda 

TTS. Figur 5.15 visar funktionen som hanterar TTS.  

 

 
Figur 5.15:  TTS funktion  (kodsnutt) 
 

 

Funktionen tar in en sträng (text) och initierar en ny instans av  SpeechSynthesisUtterance. Därefter 

tas strängen in och definierar språk samt volym. Till slut, genom att använda speechSyntesis, spelar 

SpeechSynthesisUtterances ut instansen. 
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ElevsOvningManager är en CDI böna som är ansvarig för att hantera alla handlingar som eleven utför 

i användargränssnittet,  och den utför även de olika anropen till metoderna i ÖvningHantering EJB.  

I princip kan alla övningarna använda de olika läslistorna från Wendickmodellen. Sättet som 

övningar hämtar ett målord är ungefär likadant. Skillnaden är att en övning kanske behöver använda 

ett ord två gånger, eller att en övning behöver t.ex. aktivera en timer.  För ordhämtning skapade vi en 

metod som heter getMalOrd (Figur 5.16) i ElevsOvningManager böna i Presentationslagret. I 

metoden används en Switch-Case,  för att välja operationer som ska utföras vid ordhämtning.  

 

 

Figur 5.16:  ElevHanteringsmetod getMalOrd (kodsnutt) 
 

 

Övningar som har inmatning av svar kontrolleras. Kontrollen producerar resultat som sparas när 

övningen är klar. Resultatet som Wendick använder i metoden är tiden, antal lästa ord, antal rättlästa 

och antal fel lästa ord. I vår lösning sparar vi en startpunkt (datetyp), slutpunkt (datetyp), antal lästa, 

rätt- och fel ord.  Resultaten ska visas i en graf i pedagogens vy (avsnitt specifikation).  
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Figur 5.21 visar sekvensdiagram, som illustrerar interaktionen mellan de olika lager när CRUD 

operationer utförs i administrationsanvändargränssnittet mot persondatabastabellen. 

 

Figur 5.17:  Sekvensdiagram admin. 
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5.1.4 Tillämpning av säkerhet 

Huvudaspekter till säkerheten för applikationen har varit: 

• Autentisering, hur man identifierar sig för systemet. 

• Auktorisering, definierar vilka rättigheter och vilka delar av systemet användaren har tillgång 

till efter att ha autentiserat sig. 

• Data integritet, försäkrar att data mellan användaren och systemet inte kan modifieras eller  

fabriceras på ett sätt som inte är tillåtet. 

 

Autentisering och Auktorisering löstes genom att skapa olika nivåer av behörighet (roller), vilket gör 

att integriteten av data som lagras behålls. En roll är ett abstrakt namn för behörighet till en viss 

uppsättning resurser i ett program1. En roll kan jämföras med en nyckel som kan öppna ett lås. Många 

människor kan ha en kopia av nyckeln. Låset bryr sig inte om vem du är, bara att du har rätt nyckel2 

[25]. Genom att använda olika behörighetsroller måste t.ex. elever registreras av sin pedagog, men 

elever kan inte registrera någon. Pedagoger i sin tur måste registreras av Wendick, som äger 

modellens material. Wendick och en systemadministratör hårdkodats in i applikationen.  

Java EE säkerhetstjänster ger ett robust och enkelt sätt att konfigurera säkerhetsmekanismer3 [45]. I 

applikationen implementeras en form-baserad autentisering. Med denna kan man utveckla och 

kontrollera utseendet av login autentisering, och error sidorna som webbläsaren presenterar för 

användaren4 [25]. Autentisering konfigureras i web.xml deployment descriptor file, en kodsnutt av 

detta visas i figur 5.22.  

 

Figur 5.18: Form-baserad konfiguration i web.xml 
 

Följande element visas i figuren 5.22: 

• Delelement ”auth-metod” definierar FORM som typ av mekanism.  

• Realm-name definierar den som ska vara realm för applikationen.  

• Form-login-config definierar inloggningens sida och inloggningens error sida. 

                                                
1 Java Platform, Enterprise Edition The Java EE Tutorial, Release 7 
2 ibid 
3 JSR 342: JavaTM Platform, Enterprise Edition 7 (Java EE 7) Specification 
4 Java Platform, Enterprise Edition The Java EE Tutorial, Release 7 
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Figur 5.19 illustrerar stegen för inloggning med en form-baserad autentisering. 

 

Figur 5.19: Form-baserad autentisering 
 

Den rollbaserad åtkomstkontrollen avgör vilka delar och resurser av systemet användarna får tillgång 

till. Detta definieras med <security-constraint> elementet i web.xml, som specificerar en lista med 

URL mönster och HTTP operationer, som beskriver de resurser och delar som är skyddade. Exempel 

på detta visas i figur 5.24: ADMIN roll får åtkomst till alla resurser som finns under admin URL. 

 

 

 

Figur 5.20: Form-baserad konfiguration  i web.xml del 2 
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Applikationens roller behöver även mappas till roller som är definierade i servern, detta görs i  

glassfish-web.xml deployment description1 [25] enligt följande: 

 

Figur 5.21: Glassfish-web.xml 
 

För att fullfölja och komplettera autentiserings samt auktoriseringsmekanismerna, implementeras en 

JDBC autentiseringsrealm, som konfigureras på serversidan. Realmen tillåter servern att hämta 

användarinformation från databasen för att kontrollera användarnamn, roll och lösenord vid 

inloggning2 [23]. Figur 5.25 illustrerar applikationens realm.  

 

Figur 5.22: JDBC-Realm 
                                                
1 Java Platform, Enterprise Edition The Java EE Tutorial, Release 7 
2 Heffelfinger, David R. - Java EE 7 with GlassFish 4 Application Server, Third Edition: March 2014 
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När det gäller dataskydd användes HTTPS (HTTP transport med Secure Socket Layer (SSL)) 

protokoll för att kryptera datan från det ögonblick den lämnar sin klient tills den kommer fram till 

destinationen.  Detta konfigurerades även i web.xml deployment descriptor file. 

 

Figur 5.23: web.xml 
 

I kodsnutten specificeras att det gäller för kommunikationen mellan klient och server, och att 

applikationen kräver att skadlig tredjeparts observationer förebyggs genom SSL1 [25]. För att slutföra 

den här konfigurationen behövs ett digitalt certifikat. Certifikatet är ett sätt att verifiera webbsidans 

identitet för sina klienter. En webbsids ägare måste ansöka om ett certifikat. Certifikatet utfärdas av 

kommersiella certifikatutfärdare (Certificate Authority), som tar betalt för att verifiera identiteten av 

ägaren till websidan och äganderätten till websidans domännamn. Sedan signeras och utfärdas ett 

certifikat, som webbservern skickar till webbläsaren för att verifiera sin identitet2.  

 

När det gäller lösenordkryptering, detta utförs med användningen av Java Security API. Metoden 

som krypterar lösenord one-way med Secure Hash Algorithm  SHA-256 visas i följande kodsnutt. 

 
Figur 5.24: Metoden för lösenordkryptering  
 

 

  

                                                
1 Java Platform, Enterprise Edition The Java EE Tutorial, Release 7 
2 ibid 
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6 Prototypen  

Vår prototyp är ett digitalt läromedel för barn med lässvårigheter. Den grundar sig på en metod 

utvecklad av Gunnel Wendick (Wendickmodellen Intensivläsning) och riktar sig till barn som har 

lässvårigheter. Den skall/kan användas av pedagoger och lärare som är involverade i elevers 

lästräning. Figur 6.1 visar  prototypens vy i olika apparat. 

 
Figur 6.1: Prototypens vy i olika apparat  

6.1 Inloggning  

För att öppna inloggningsdialogen trycks ”Logga in” knappen. Den finns i högra hörnet på 

prototypens startsida, som visas i figur 6.2. 

 
Figur 6.2: Prototypens inloggningsdialog 
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6.2 Elevhemsida  

När eleven blir inloggad visas elevhemsidan. På denna visas en välkomsthälsning samt datum och tid 

(figur 6.3). På elevhemsidan visas även en lista med övningar, som tilldelats eleven av pedagogen  

(figur 6.4).  

 

Figur 6.3: Välkommen  
 

För att börja träna skall eleven välja en övning och trycka på blå knappen ”Starta övning” (figur 6.4). 

 

Figur 6.4: Övningslista  
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Därefter visas instruktioner för den valda övningen. Eleven kan lyssna på instruktioner genom att 

trycka på ”Lyssna” (figur 6.5). För att gå vidare till övningen trycks ”fortsätt”.  

 

Figur 6.5: Övningslista  
 

6.3 Övningar  

För tillfallet finns det fyra grundövningar som använder olika strukturerade läslistor. 

Övningsinnehållet är baserad på ̊ Wendickmodellens intensivläsningsmaterial. Dessa övningar 

beskrivs i följande avsnitt. 

6.3.1 Automatiserade grafem/fonem  

Om eleven inte behärskar automatisering av grafem/fonem (bokstavsnamn/bokstavsljud), börjar 

man med detta.  I övningen kommer en versal/gemen bokstav upp på skärmen, och talsyntesen läser 

upp bokstavsljudet (fonemet) och eleven skriver motsvarande bokstav i textfältet (grafem). Om 

elevens svar är korrekt visas ingen bokstav, utan här läser talsyntesen upp enbart fonemet. Om eleven 

skriver rätt grafem kommer nästa versal/gemen bokstav. Om svaret är felaktig, läser talsyntesen upp 

samma versal/gemen (bokstav) igen.  

Övningsgränsnitet visas i figur 6.6. I övningsgränsnitet visas antal rätta ord och antal lästa ord i högra 

hörnet. Resultatet sparas för senare analys. För att börja övningen skall eleven trycka på ”Nästa”, för 

att svara skriver eleven  sitt svar i textfältet och trycker på ”Enter” eller ”Nästa”.  För att höra fonemet 

en gång till trycks ”Lyssna”. För att avsluta övningen trycks ”Avsluta”. Det finns även en hejarop som 

kan aktiveras genom att trycka på switch-komponent i gränssnittet. 
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Figur 6.6: Automatiserade grafem/fonem användargränssnitt  
 

6.3.2 Fonologisk avkodning 

Målet med den fonologiska avkodningsövningen är att läsa rätt. I den här övning visas ett fristående 

ord i taget som eleven skall läsa. Detta kontrolleras av pedagogen. I övningen går det att anpassa 

hastigheten samt att manuellt hämta ett nytt ord. Det finns även möjlighet att pausa om det går för 

fort. Användargränssnittet visas i figur 6.7. 

 

Figur 6.7: Fonologisk avkodning användargränssnitt 
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6.3.3 Ortografisk avkodning 

Målet med den ortografiska avkodningsövningen är att eleven ska automatisera sin avkodning d.v.s. 

att uppfatta orden som en bild (helhetsläsning). Här får eleven nu se målordet under en bråkdel av 

en sekund. Eleven skriver ordet som hen läst i textfältet. Detta kontrolleras med målordet och eleven 

kommer inte vidare om hen inte uppfattat vad det stod. Användargränssnittet visas i figur 6.8. 

 

Figur 6.8: Ortografisk avkodning användargränssnitt 
 

6.3.4 Diktamen   

Målet med diktamen är att träna den auditiva kanalen. Här läser talsyntesen upp ett ord och eleven 

skriver den i textfältet. Om svaret är korrekt hämtas ett nytt ord, annars läses det aktuella ordet upp 

igen. Användargränssnittet visas i figur 6.9. 
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Figur 6.9: Diktamen användargränssnitt  
 

6.4 Pedagoghemsida  

En pedagog ska kunna registrera, redigera och avregistrera elever. Pedagogen ska även kunna lägga 

till övningar till elever samt se resultat som en elev har fått i övningarna. På pedagoghemsidan visas 

en tabell med pedagogens elever och en lista med nyheter som tilldelats av Wendick till Pedagogen. I 

tabellen är det möjligt att filtrera elever efter förnamn, efternamn eller klass (figur 6.10).  

 

Figur 6.10: Pedagogsanvändargränssnitt   
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För att registrera en elev, trycks ”Registrera elev”. En registreringsform visas i vyn (figur 6.11). 

Därefter fylls registreringsformen med elevens information, såsom användarnamn, lösenord, 

förnamn, efternamn, klass, mm. För att spara informationen trycks ”Spara” (figur 6.12). Om 

informationen som matats in är i korrekt format, skapas en ny databasrad som lagrar elevens 

information. Användaren meddelas om att ”en ny elev har registrerats”. 

 

Figur 6.11: Registreringsform   
 
 

 

Figur 6.12: Registreringsform del 2 
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När det gäller redigering av en elev, skall eleven väljas genom att trycka på raden där elevens 

information finns. När raden är markerad med grönt (figur 6.13) trycks ”Redigera elev” och en 

redigeringsform som innehåller elevens information visas i vyn (figur 6.14).  För att spara ändringar 

trycks ”Spara” i redigeringsformen. Därefter, på ett liknande sätt som i registreringsprocessen, 

meddelas användaren om att operationen har utförts eller avbrutits.  

 

Figur 6.13: Välj en elev  
 

 
Figur 6.14: Redigeringsform  
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När det gäller hantering av övningarna, skall en elev väljas på ett liknande sätt som i 

elevregistreringen (figur 6.13). Därefter trycks ”Övningar” och en tabell med elevens övningar visas i 

vyn (figur 6.15). Nu kan övningar läggas till eleven genom att trycka på ”Lägg till övning”. En form 

kommer att visas i vyn. Därefter väljs en övning samt dess hastighet och antal repetitioner, sedan 

trycks ”Spara”. 

 

Figur 6.15: Övningar vy 
 

För att se en elevs övningsresultat, väljs en övning och trycks ”resultat”. En vy dyker upp med två graf 

som visar antal rätta ord och antal lästa ord i ett specifikt övningstillfälle. Detta används för att 

analysera elevens utveckling (figur 6.16).  

 

Figur 6.16: Administratör användargränssnitt 
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6.5 Adminhemsida  

Administratör (admin) användargränssnittet är enkelt att använda. Den innehåller en meny där 

administratören kan välja vilken databastabell som ska arbetas med (figur 6.17). En admin kan utföra 

CRUD (skapa, läsa, uppdatera, ta bort)  operationer i alla tabeller i databasen. Dessa operationer 

fungerar på ett liknande sätt för alla databastabeller. 

 

Figur 6.17: Administratör användargränssnitt 
 
 
Ett exempel: för att registrera en person i databasen, skall tabellen ”Person” väljas i menyn. Tabellens 

vy kommer att visas i användargränssnittet (Figur 6.17). Därefter trycks ”Skapa” och en 

registreringsform poppar upp (figur 6.18).  

 

Figur 6.18: Personregistreringsform 
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Registreringsformen ska fyllas med personens information och för att spara den, trycks ”Skapa”. Om 

informationen som matats in är i korrekt format, skapas en ny databasrad som lagrar personens 

information. Användaren meddelas om att ”en ny person har skapats” (figur 6.19). 

 

Figur 6.19: Personregistreringsbekräftelse 
 

Om informationen är felaktig eller saknar något i textfältet, kommer detta att meddelas till 

användaren. Ett exempel av detta visas i figur 6.20. 

 
Figur 6.20: Fel i personregistreringsformen 
 

När det gäller redigering av en person som finns i databasen, skall personen väljas genom att trycka 

på raden där personens information finns. När raden är markerad med grönt (figur 6.21) trycks 

”Redigera” och en redigeringsform som innehåller personens information poppar upp (figur 6.22).  

För att spara ändringar trycks ”Spara” i redigeringsformen. Därefter, på ett liknande sätt som i 

registreringsprocessen, meddelas användaren om att operationen har utförts eller avbrutits.  

Visa och ta bort operationer utförs genom att välja en rad och sedan trycka på ”Visa” för att se 

informationen, eller ”Ta bort” för att ta bort informationen som lagrats i raden. 
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Figur 6.21: Den valda person 
 
 
 

 

Figur 6.22: Redigeringsform 
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7 Diskussion och slutsats 

Här diskuteras projektets resultat samt arbetsmetodens för- och nackdelar. Dessutom diskuteras 

produktens plats i hållbar utveckling samt framtidsarbete. Avslutningsvis presenteras slutsatsen. 

7.1 Metod  

Genom att använda en inkrementell utvecklingsmetod har det varit möjligt att testa, utvärdera och 

vid behov ändra de olika delarna av applikationen när ett inkrement slutförts. En annan fördel med 

metoden var att vi kunde även ändra och hantera kravspecifikationen innan andra inkrement 

startades. Utvecklingsmetoden uppfyllde våra förväntningar på utvecklingsprocessen.   

När det gäller utvecklingsmiljön var implementationen av vår applikationsserver i en virtuell, privat 

server (VPS) hos DigitalOcean.com relativt enkel. Installationen av serverns operativsystem utfördes 

med en så kallad ”One-Click Install App”. Det som tog lång tid att förbereda och konfigurera var 

miljön för Payara-applikationsservern samt dess installation och konfiguration, eftersom vi inte har 

så mycket erfarenhet av att implementera produktionsmiljö för servrar, dessutom gjordes processen 

via terminalen.   

Payaraservern kunde enkelt hanteras genom att använda dess administrationskonsol. Även 

MySQLServern installerades och konfigurerades via terminalen. Båda servarna integrerades med 

Netbeans och MySQLWorkbench. En fördel med att använda MySQLWorkbench var att kunna 

designa databasmodellen, implementera samt att hantera databasen med dess verktyg. Detta tyckte 

vi var produktivt eftersom det inte behövdes flera olika verktyg, vilket kan orsaka onödigt extra-

arbete.   

När det gäller IDE, var användandet av Netbeans enkelt och produktivt. Eftersom Netbeans är den 

officiella Java IDE behöver man inte leta efter och installera plug-ins för att börja med kodningen. En 

annan fördel var, som tidigare nämnts, att kunna integrera Netbeans med databas- och Payaraservern 

så att det fanns möjlighet att hantera och mappa (med hjälp av JPA) databasen direkt samt att det 

endast behövs en eller två klick för att distribuera (Deploy) applikationen i servern. 

När det gäller arkitekturen, så tillät MVC- och lagermönsteret oss att separera affärslogiken från vyn 

genom att dela upp applikationen i lager. Fördelen med delningen blev att vi fick en klar separation, 

som gjorde det lättare att ändra och placera funktionalitet i applikationen.  Namn som används för 

klasser var funktionella namn så att vid ändringsbehov blir det lättare att hitta klassen som innehåller 

de metoder som ska ändras.  

Vid kodningen var användningen av Java EE plattformen enkel och produktiv. Genom att 

implementera Java EE API:er (JSF, CDI, JPA, EJB)  kunde vi fokusera oss på affärslogiken och inte 

på infrastruktur och lågnivådetaljer såsom trådhantering. En annan fördel var att i stället för att ha 

ett flertal ramverk för att sköta olika delar av funktionaliteten på ̊ applikationen, så hade vi en som 

fyllde alla viktiga behov.  
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Användningen av  Primefaces var relativt enkelt samt ett bra komplement till JSF då man får ett rikt 

och dynamiskt UI.  

Det område som Java inte uppfyllde våra behov i var talsyntesen. Detta eftersom läromedlet för 

intensivläsningsövningarna kräver att det är bra kvalité i rösten. Vi använde istället Web speech API. 

Den var enkel att implementera. Nackdelen med API:en var att den fungerar inte perfekt i alla 

webbläsare och OS. Exempelvis fungerar den enbart på engelska i Windows. När det gäller 

användningen av Web Speech API i vår prototyp, finns det ett par problem med talsyntesen. Exempel: 

när en övning visar stavelsen ”fö” läser talsyntesen upp ”för övrigt” i stället för det korrekta uttalet. 

Ett annat problem, på övning grafem och fonem, läser talsyntesen upp bokstavens namn fel, t. ex. ”M” 

läses som ”em” och här är det önskvärt att det är ljudet (fonemet) som ska höras, endast ”m”. Vi 

rekommenderar att använda egna ljudfiler som kan kontrolleras av en specialpedagog. 

En viktig fas i metoden var att studera och analysera läsinlärningsmetoden. Detta var delen som tog 

lång tid i vårt arbete. Vi tyckte att det var lärorikt att kunna få förståelse för hur Wendickmodellens 

intensivläsning fungerar samt att kunna skapa en prototyp av ett digitalt läromedel för läsinlärning 

för barn med lässvårigheter. Vi är medvetna att prototypen behöver vidareutvecklas samt testas av 

specialpedagoger för att kunna utvärdera om den uppfyller kvalitén som behovs. 

 

7.2 Resultat 

En webb-baserad prototyp av ett digitalt läromedel för barn med lässvårigheter utvecklades. Den är 

baserad på Wendickmodellens Intensivläsning.  Prototypens funktionalitet kan delas upp i två delar, 

den administrativa delen och övningsdelen. Den administrativa delen omfattar användargränssnitt 

och funktionalitet för systemadministratörer och pedagoger.  Övningsdelen omfattar övningsvyer och 

dess funktionalitet. 

Administrativa delen av prototypen tillåter hantering av användare, innehållet i övningarna, och alla 

databastabeller. Pedagoganvändargränsnittets funktionalitet i sin tur tillåter, att på ett enkel sätt, 

hantera elever och deras resultat, samt ha en översikt på elevens utveckling i de olika övningarna. 

Fördelen med detta är att pedagogen inte behöver anteckna elevens resultat och skapa grafer, då 

prototypen visar en graf med elevens samlade resultat. I användargränssnittsutvärderingen tyckte 

Wendick att det var snyggt och rent, samt enkelt att förstå användningen av gränssnittet.  

Under prototypens utveckling kom vi på flera idéer beträffande andra funktionaliteter som skulle 

kunna implementeras i den administrativa delen, såsom ett schema som kan användas av lärare för 

att organisera övningspass.  Vi tycker att användargränssnittet kan förbättras. Man skulle kunna 

förbättra utseendet och mobilanpassningen genom att använda Bootsstrap som är en HTML, CSS, 

och JS ramverk för ”responsive” utveckling.  

När det gäller övningarna som kräver talsyntes, uppfyller inte röstens uttal kvalité kraven. Vi anser 

att detta behöver ändras innan man kan börja testning och användning av prototypen i skolan.    
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När prototypen testades i olika datormiljöer visade det sig att den fungerar utan problem i 

webbläsaren Google Chrome 48.0.2564.116 (64-bit), Safari Version 9.0.3 (11601.4.4) och Firefox 

Version 4.5 (aktivering av talsyntes krävs i Firefox) i Mac datorer med operativsystem OSX el Capitan 

version 10.11.13. Den fungerade även i webbläsaren Safari i surfplattor med operativsystem iOS 9.2.1. 

Däremot fungerade inte övningarna korrekt i webbläsaren i datorer med Windows 10. Detta på grund 

av att det saknades stöd dels för svenska språket och dels för Web Speech API. Lösning för detta, som 

tidigare nämns, är att använda egna ljud filer. 

Vi anser att prototypen kan vara en bra grund för att kunna vidareutveckla ett digitalt läromedel för 

barn med lässvårighet. 

7.3 Hållbar utveckling 

Vårt arbete berör främst den sociala aspekten, eftersom arbetet syftar till att hjälpa barn med 

lässvårigheter, men även den ekologiska och ekonomiska aspekten av hållbar utveckling inkluderas.  

Wendickmodellens material består av 169 st A4 läslistor som varje specialpedagog ska skriva ut för 

att kunna använda vid lästräning. Dessutom finns det mer material såsom scheman, 

utvärderingstabeller, spelkort etc. som pedagogen kan använda sig av.  Allt detta material skrivs ut 

på papper när det ska användas vid lästräning. Vår applikation skulle ge möjlighet att begränsa 

användandet av papperskopior och därmed bidra till den ekologiska aspekten av hållbar utveckling.  

I dagsläget finns det gott om IT-utrustning i skolor. Enligt rapporten om kommunernas kostnader för 

läromedel, är tillgången och utbudet av dessa produkter bristfällig på många skolor. Vår prototyp kan 

bidra till att åtgärda en del av bristerna (i sitt område). 

Därtill är applikationen skapad på ett sådant sätt att det ska vara möjligt att ändra och vidareutveckla 

den. Den flexibla arkitekturen och designen gör att mindre resurser skulle behövas vid 

vidareutveckling, och på det sättet bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling. 

7.4 Framtida arbete 

Förslag för framtida arbete kan det vara att implementera egna ljud i övningarna. För detta finns det 

i tabell Ord, ett argument för länken så att man kan referera en ljudfil som tillhör ordet som är lagrat.  

Andra förslag är att implementera funktionalitet som kan hjälpa pedagogen, såsom ett schema för att 

organisera övningspass. Man kan även implementera en automatisation av kartläggningen. 

Det som vi tycker är intressant  att undersöka är effektiviteten av prototypen som läromedel. Detta 

ligger utanför vårt kunskapsområde. 
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7.5 Slutsats 

För att skapa ett digitalt läromedel för läsinlärning för barn med lässvårigheter, är det viktigt att 

använda en vetenskapligt vedertagen läsinlärningsmetod. Syftet med detta är att ha en bra grund och 

riktlinjer som bidrar med kvalitet till läromedlet. När man har förståelse om läsinlärningsmetoden 

kan man, genom att tillämpa programvaruteknikens aktiviteter, välja teknologier samt designa och 

utveckla läromedlet.  

För att kunna utvärdera läromedlet  behövs studier och tester som bör göras med hjälp av specialister 

inom området. Det är viktig att läromedlet ska vara ett hjälpmedel även för läraren och inte belasta 

hen med den dubbla bördan av att hantera både pedagogik och teknik, såsom administrativa uppgifter 

eller onödiga konfigurationer.  

Att skapa läromedlet i en webb-applikationsform har både för- och nackdelar. En viktig fördel är att 

webb-applikationer inte är plattformberoende, d.v.s. den fungerar i olika enheter såsom surfplattor 

och datorer. En nackdel är att enheten och webb-applikationen behöver vara uppkopplad mot 

internet för att fungera. 

Därmed har detta arbete visat en fungerande metod och lämpliga teknologier för att skapa ett digitalt 

läromedel för läsinlärning för barn med lässvårigheter. Det är alltså möjligt att skapa högkvalitativa, 

digitala, webbaserade läromedel grundade på en vetenskapligt vedertagen läsinlärningsmetod. 
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