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Inverkan av läshjälpmedel på textförståelsen 

Sammanfattning 
Det senaste decenniet har allt fler elever fått sämre kunskaper i läsförståelse. Syftet med denna 
studie är att undersöka om det finns sätt att effektivisera läsning och motivera ovana läsare att 
läsa mer, mer specifikt genom att komplettera tyst läsning med hjälpmedel så som uppläsning 
av texten och en rörlig markör. Studenter från KTH deltog i experiment där de fick läsa fyra 
kortare texter från läsförståelsedelen från olika högskoleprov. Dessa fyra texter läses med fyra 
olika metoder. Metoderna var tyst läsning med uppläsning, tyst läsning med markör, tyst läsning 
med både uppläsning och markör samt tyst läsning utan några hjälpmedel. Efter läsningen fick 
deltagarna svara på frågor rörande texten, för bedömning av deras läsförståelse. Utöver detta 
experiment fick deltagarna besvara två enkäter bestående av frågor gällande deltagarnas 
upplevelse av de olika metoderna. Resultatet visar att det hjälpmedlen inte förbättrar resultatet 
på högskoleprovets läsförståelsedel. Dock fann flertalet deltagare att de tog in information bättre 
när de använde något av hjälpmedlen. Det råder dock delade meningar angående vilken metod 
som är mest effektiv och ger bättre förståelse för texten. Det tycks vara mycket individuellt hur 
man bäste tar in information. I en andra enkät svarade flertalet deltagare att de skulle använda 
sig av något av hjälpmedlen om dessa erbjöds i skolan tillsammans med kurslitteraturen. De 
som anser sig vara ovana läsare föredrog att läsa texterna med något av hjälpmedlen. 

 

Effects of reading aids on text comprehension 

Abstract 
The last decade a rising number of students have become poorer at reading comprehension. The 
purpose of this study is to investigate whether there are ways to improve the reading habit and 
motivate readers to read more, more specifically, by supplementing silent reading with aids such 
as listening to the text being read, and a moving cursor. Students from KTH participated in the 
experiment, in which they had to read four short texts from the reading comprehension part 
from different university aptitudes. These four texts are read using four different methods. The 
methods were the silent reading while listening to the text being read aloud, silent reading using 
the cursor, silent reading with both listening to the text being read aloud and the cursor and 
quietly reading without any aids. After reading the text, participants answered questions 
concerning the text to see how much of the content they understood. In addition to this 
experiment, participants were to answer two questionnaires consisting of questions about the 
participants' experience of the various methods. The result shows that the tools do not improve 
performance on the reading comprehension test. However, most participants found that they 
took in information better when they used an aid. However, there is disagreement about which 
method is the most efficient and provides better understanding of the text. It seems to be very 
individual how best to take in information. In a second survey, the majority of participants said 
that they would use some of the tools if they were offered in school together with the textbooks. 
Students who consider themselves novice readers prefer to read texts with any of the aids. 
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1. Inledning.  
 
Svenska elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats sedan 2000. Enligt undersökningen 
PISA 2009 har 20% av svenska elever inte grundläggande kunskaper i läsning (OECD, 2009). 
Ett hjälpmedel som idag finns tillgängliga för elever med lässvårigheter är inlästa läromedel 
som kombinerar text och ljud.  
 
Tidigare forskning visar på att elever med lässvårigheter presterar bättre på läsförståelsetester 
när de får tillgång till inlästa läromedel (Andersson, 2007). En förklaring till detta är att ju fler 
sinnen som stimuleras desto effektivare blir inlärningen. Detta beror på att hjärnan har 
oberoende arbetsminnen för synen och hörseln. Detta gör att båda kan ta in information. 
(Danielsson, 2011) 
 
En nackdel med att använda sig av uppläsning av en text är att det inte tillåter läsaren att gå 
tillbaka i texten. Det är speciellt vanligt att läsaren hoppar tillbaka och läser om stycken vid 
läsandet av vetenskapliga texter (Rayner, 1998). För att tillåta att läsaren går tillbaka i texten 
utan att tappa bort sig i vad som läses upp tror vi att en markör, som följer det som läses upp, 
kan användas. Vår hypotes är att markören i kombination med uppläsningen kan underlätta 
läsandet då det kan vara lätt att tappa bort sig i texten med enbart uppläsningen som 
komplement till den tysta läsningen.  
 
Vi har valt att undersöka om studenter som inte har lässvårigheter presterar bättre på 
högskoleprovets läsförståelsedel om de använder uppläsning, markör eller en kombination av 
båda som hjälpmedel. För att ta reda på detta har vi valt att göra ett tvåfaktoriellt experiment där 
den ena faktorn är uppläsning av text och den andra är en markör som rör sig i texten med 
samma hastighet som uppläsningen.  
 
Denna idé uppkom från de erfarenheter av böcker och läsning vi som skriver detta 
examensarbete båda har. En av oss anser sig läsa mycket medan den andre tycker att det kan 
vara svårt att fokusera och föredrar att lyssna på ljudbok framför att läsa tyst. 
 
 

1.1 Begreppsdefinitioner 
 

Tyst läsning: När en individ läser en text tyst för sig själv. 

Uppläsning: Kommer i denna rapport referera en syntetisk röst som läser upp texten.   

Markör: En överstrykning i texten som markerar vilket ord som läses upp. Den markören 
vi använde hade en överstrykning i grönt som visade vilken rad den var på och 
en i blått som visade vilket ord som lästes upp. Även när endast markören 
användes rörde den sig i samma hastighet som uppläsningen. Nedan är ett 
exempel på hur markören såg ut i texten. 
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Figur 1: Bild på hur markören såg ut. 
 

 
Metoder: 

 
Beskriver de fyra olika sätt som texterna läses på. Dessa sätt framkom från de två 
faktorernas, uppläsning och markör, två olika lägen. De fyra olika metoderna är: 

• Tyst läsning + Uppläsning + Markör 
• Tyst läsning + Uppläsning 
• Tyst läsning + Markör 
• Tyst läsning 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2: Tabell över faktorerna och metoderna. 
 

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om det finns effektivare sätt att ta in information från 
litteratur i utbildningssyfte än de som används idag. De metoder som studerats är att låta 
deltagaren lyssna på uppläsning av texten och/eller att ha en markör i texten, detta som 
komplement till tyst läsning av texten. 
 

  Uppläsning	

  

På	 Av	

Markör	 På	 Tyst	läsning	+	Uppläsning	+	markör	 Tyst	läsning	+	Markör	

Av	 Tyst	läsning	+	Uppläsning	 Tyst	läsning	
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1.3 Problemformulering 
Vi har undersökt hur resultatet på högskoleprovets läsförståelsedel påverkas av hjälpmedel i 
form av uppläsning och markör. Vi har också undersökt hur deltagarna tycker det är att använda 
dessa hjälpmedel. De studerade frågeställningarna är: 
 

• Presterar individer bättre på läsförståelsedelen av högskoleprovet om de samtidigt får 
höra det som läses upp och/eller följa en markör?  

o Påverkas läsförståelsen till störst del av användandet av markören, uppläsning 
eller kombinationen av båda?  

o Hur uppfattar försökspersonerna de olika metoderna ? Skulle de använda de 
metoderna i sina studier? 

 

 

1.4 Avgränsningar 
I undersökning tas endast hänsyn till de två faktorerna, uppläsning och markör. Endast texter 
från högskoleprovets läsförståelsedel och dess tillhörande frågor har använts. Texterna har 
hämtats från olika provomgångar. Deltagarna i undersökningen har fått läsa de fyra texterna och 
testa alla metoder. Då faktorer så som utbildningsnivå skulle kunna påverka resultaten har vi 
valt att avgränsa oss till medieteknikstudenter på Kungliga Tekniska Högskolan.  
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2. Teori 
2.1 Inlärning med hjälp av text 
Om en text är lång är det svårt att komma ihåg innehållet i texten. För att undvika att testa 
minnesförmågan istället för läsförståelsen är det fördelaktigt att antingen dela upp en text i flera 
delar och ha frågor om varje del eller att ha kortare texter (Elkind, 1998). I denna studie har 
därför kortare texter valts ut till experimentet. 
 

2.1.1 Ögonrörelser vid läsning  
Vid läsning går ögonen inte bara från vänster till höger utan 10-15% av ögonens rörelser är från 
höger till vänster samt bakåt i texten. De flesta rörelser som går från höger till vänster är endast 
några bokstäver långa och sker då ögonen rör sig för långt åt höger eller om läsaren har svårt att 
uppfatta ordet som läses. Om läsaren går tillbaka mer än 10 bokstäver tyder det på att läsaren 
inte förstod texten. (Rayner, 1998) 
  

2.2 Inlärning med hjälp av uppläsning 

2.2.1 Inlästa läromedel 
Inlästa läromedel är trykta böcker som har blivit professionellt inlästa och som erbjuds på CD 
eller som mp3, främst till individer med lässvårigheter. Daisy är ett digitalt format på ljudböcker 
och e-böcker som låter användaren bläddra, söka och sätta bokmärken i texterna.  
 
Tidigare studier visar på att inlärning kan förbättras om flera sinnen används (Hattie & Yates, 
2014). En fördel med att använda sig utav ett inläst läromedel samtidigt som man läser är att ju 
fler sinnen som används för att lära sig något desto bättre minns man det. Detta beror på att det 
finns ett arbetsminne för hörsel och ett för synen. (Danielsson, 2011) 
 

2.2.2 Ögonrörelser vid uppläsning 
När en individ antingen läser en text högt eller läser tyst samtidigt som denna lyssnar på när 
någon annan läser en text fixerar ögonen längre än om texten enbart läses tyst. Ögonen har en 
tendens att ligga före rösten och stannar därför upp ibland för att inte hamna för långt framför. 
(Rayner, 1998) 
 

2.3 Tidigare forskning 
Tidigare studier har gjorts i syfte att undersöka inlästa läromedels effekt på läsförståelsen hos 
barn och ungdomar med och utan lässvårigheter. Resultatet från en av dessa studier visar att 
deltagarna med lässvårigheter presterade bättre på läsförståelsetestet när de fick tillgång till 
texterna i ljudboksformat medan prestationen för deltagarna utan lässvårigheter var oförändrad. 
I undersökningen deltog 19 svenska högstadieelever. Texterna i undersökningen utgjorde delar 
av elevernas kurslitteratur. För att undersöka deltagarnas läsförståelse fick de besvara ett antal 



 

 6 

frågor rörande texternas innehåll. I denna undersökning studerades även läseffektiviteten hos 
deltagarna. Detta gjordes genom mätningar av hur många ord per sekund deltagarna läste. 
(Andersson, 2007) 
 
I en undersökning av Disseldorp och Chambers (2016) utreds och påvisas hur elevers 
läsförståelse förbättras av att läsa en text och samtidigt få den uppläst av ett datorprogram. 
Deltagarna i undersökningen bestod av 34 elever från en högstadieskola i Melbourne, 
Australien. 
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3. Metod 
3.1 Deltagare 
I studien deltog 16 medieteknikstudenter från Kungliga Tekniska Högskolan. Utav dessa var 15 
studenter kursdeltagare i kursen Programintegrerande kurs i medieteknik (DM1578). 
Studenterna var utvalda av kursansvarig för kursen utifrån en enkät som samtliga studenter 
besvarade. En deltagare var en frivillig medstudent på Medieteknikprogrammet. Deltagarnas 
ålder varierade från 20 år till 24 år.  
 

3.2 Studie 
När studien gjordes var det antingen en eller två deltagare i rummet samtidigt. När det var två 
deltagare i rummet använde en av dem en bärbar dator och den andra en läsplatta. Samtliga 
deltagare använde hörlurar för att  lyssna på uppläsningen. Vi, som testledare, var med i rummet 
hela tiden. Varje deltagare fick läsa fyra texter från högskoleprovets läsförståelsedel. I början av 
undersökningen fick varje deltagare muntliga instruktioner om att de skulle läsa fyra olika texter 
från högskoleprovet med fyra olika metoder. De fick även instruktioner om att besvara ett antal 
frågor efter varje läst text utan att ha texten framför sig.  
Innan läsningen av varje text fick deltagarna muntliga instruktioner om metoden som skulle 
användas vid läsningen. De fyra olika metoderna som användes i studien var: 

Tyst läsning + Uppläsning + Markör 
Tyst läsning + Uppläsning 
Tyst läsning + Markör 
Tyst läsning 

 
Efter att deltagarna lästen text fick de ett papper med två flervalsfrågor tillhörande texten . Även 
dessa frågor var hämtade från högskoleprovet.  Resultatet från de besvarade frågorna utgör det 
kvantitativa resultatet i undersökningen, detta medför att resultatet endast kan variera från 0 till 
2 för varje deltagare. Efter att deltagaren svarat på frågorna fick de läsa nästa text. 
 

3.2.1 Enkäter 
Efter att deltagaren läst samtliga texter samt besvarat tillhörande frågor fick denne svara på en 
enkät. Syftet med denna enkät var att få en bättre uppfattning av användarupplevelsen för de 
olika metoderna som användes. Enkäten innehöll frågor om hur vana läsare deltagarna anser sig 
vara samt två frågor för varje metod som handlade om deltagarnas upplevelse av 
respektive metod. Avslutningsvis fick deltagarna besvara en fråga gällande vilken eller vilka 
metoder de kände fungerade bäst för att uppfatta så mycket som möjligt av textens innehåll. 
Deltagarna fick uppskatta hur vana läsare de anser sig vara på en skala från 1 till 5, där 1 var 
“mycket ovan” och 5 var “mycket van”. Den första frågan om metoderna undersökte 
deltagarnas upplevelse av metoden. Även här fick deltagarna uppskatta detta på en skala från 1 
till 5, där 1 var “väldigt dåligt” och 5 var “väldigt bra”. På den andra frågan ombads deltagarna 
att förklara i löpande text vad de ansåg var bra respektive dåligt med metoden. 
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Efter att undersökningen var genomförd skickades en uppföljande enkät ut via mejl till samtliga 
deltagare i studien.  I denna enkät fick deltagarna besvara frågan om de kunde tänka sig att 
använda någon av hjälpmedlen om dessa erbjöds i skolan tillsammans med kurslitteratur. Detta 
var en fleralternativsfråga med möjlighet att välja flera alternativ. Alternativen var “Ja, 
uppläsning av texten”, “Ja, markör i texten”, “Ja, uppläsning tillsammans med markör” och 
“Nej”. Båda enkäterna gjordes i Google Formulär.   

3.3 Texterna 
Texterna som användes i studien hämtades från högskoleprov som skrevs hösten 2013, våren 
2014, hösten 2014 och hösten 2015. Varje högskoleprov innehåller fyra texter, tre kortare och 
en längre.  För att undvika att testa deltagarnas minne istället för läsförståelsen valdes de kortare 
texterna. Texterna som valdes var mellan 367 och 433 ord långa.  
 
Kombinationen text-metod ändrades så att varje text lästes med varje metod av fyra deltagare. 
Ordningen på metoderna ändrades också så att endast två deltagare hade samma ordning på 
metoderna. Detta gjordes i ett försöka minska effekten av texternas svårighetsgrad på det 
slutgiltiga resultatet. 

3.4 ReadSpeaker 
ReadSpeaker är en webbtjänst som erbjuder text-till-tal-lösningar. Programmet erbjuder en 
spelare som läser upp innehållet på sidan samt en markör som följer med i texten  och markerar 
det som läses upp. Programmet användes i denna undersökning för att få både uppläsning och 
markör. Uppläsningen och markören är synkroniserade och sätts igång genom att användaren 
trycker på en knapp. 

3.5 Uppläsning 
Till uppläsningen användes en syntetisk röst som generats från programmet ReadSpeaker. För 
metoden med endast uppläsning sparades ljudfilen ner och spelades upp i läsplattans eller den 
bärbara datorns ljudspelare. Detta för att undvika markören. 

3.6 Markör 
Markören genererades även den från programmet ReadSpeaker och rörde sig i takt med den 
syntetiska rösten. För metoden då endast markören skulle användas stängdes ljudet av på 
läsplattan eller den bärbara datorn.   

3.7 Analys 
En tvåfaktoriell ANOVA med hänsyn till upprepade mätningar gjordes för att jämföra påverkan 
av uppläsning och markör vid tyst läsning av en text samt interaktionseffekten mellan dessa två 
faktorer. 
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4. RESULTAT 
 

4.1 Kvantitativt resultat 

4.1.1 Antal rätt 
  

 

Tyst Läsning + 
Uppläsning + 
Markör 

Tyst läsning + 
Uppläsning 

Tyst läsning 
+ Markör 

Tyst 
läsning  

Antal 
observationer 

16 16 16 16 

Min 0 1 0 1 

Q1 1 1 1 1 

Median 1 1 1 1,5 

Q3 2 2 2 2 

Max 2 2 2 2 

 

Figur 3: Tabell över deltagarnas resultat med de olika metoderna för alla texter.  
 
I figuren ovan kan vi se att de tre första metoderna har samma medianvärde på 1 medan den 
fjärde metoden har något högre medianvärde på 1,5. Dock skiljer sig resterande värden inte 
mycket åt. Anledningen till att värdena är fördelad på detta sätt beror på att det endast fanns tre 
möjliga resultat: 0, 1 eller 2.  

4.1.2 ANOVA 
Datan uppfyller kraven för en ANOVA. En tvåfaktoriell analys av variation med hänsyn till 
upprepade mätningar genomfördes för att undersöka påverkan av två oberoende variabler, 
uppläsning och markör, på antalet rätt på frågor om fyra texter från tidigare högskoleprov. Båda 
faktorerna hade två nivåer, av eller på. De gjordes totalt en ANOVA med hänsyn till metoderna. 
Då varje deltagare läste fyra texter gav detta 64 datapunkter.   
 
Ingen av faktorerna var statistiskt signifikanta på 0.05 siknifikansnivån. Ljud hade ingen 
signifikant inverkan på, F(1, 15) = 0.584, p=0.456. Markören var inte heller signifikant,        
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F(1, 15) = 2.304, p=0.150. Kombinationen av ljud och markör gav inte heller någon signifikant 
effekt F(1, 15) = 0.41, p=0.843. 
 

4.2 Kvalitativt resultat  

4.2.1 Inledande enkät 
Som nämns i metoddelen besvarades en första enkät av deltagarna direkt efter 
läsförståelsetesterna. Frågorna i enkäten berör främst deltagarnas upplevelse av de fyra olika 
metoderna deltagarna fick använda i läsförståelsetesterna. Utöver dessa frågor ställdes även en 
fråga om deltagarnas självupplevda läsvanor. På följande sidor sammanställs deltagarnas svar 
för denna enkät. Samtliga 16 deltagare besvarade enkäten. 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 4: Diagram över deltagarnas upplevelse vid läsning med hjälp av uppläsning och markör. 
Deltagarna fick svara på frågan “Hur uppfattade du det att lyssna på och läsa en text samtidigt med 
markör?”. Deltagarna fick uppskatta upplevelsen på en femgradig skala där 1 representerar “Väldigt 
dåligt” och 5 “Väldigt bra”. 

Från deltagarnas svar på frågan “Vad tyckte du var bra/dåligt med denna metod?” kan det 
utläsas att nio deltagare tyckte att tempot var för långsamt. Några deltagare tyckte att detta var 
jobbigt och irriterande. En deltagare svarade: “Långsamt tempo, svårt att hänga med pga sprang 
iväg med blicken och fortsatte läsa och slutade lyssna men blev samtidigt distraherad av 
markör. För mycket att hålla koll på samtidigt!”. Två deltagare tyckte att hastigheten var bra. 
En av dessa deltagare svarade: “Hastigheten var lite långsam men bra. Inga problem med att 
tappa fokus.” 

I sex av svaren nämns det att deltagaren tyckte att rösten som läste upp texten var dålig och 
störde i läsningen. En deltagares svar på frågan löd: “Väldigt långsam takt (fick hindra mig från 
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att läsa i förväg), distraherande med betoning- och uttalsfel. Skulle nog funka bra om man 
kunde anpassa takten och att uppläsningen var mer korrekt.” 

Några deltagare kände att denna metod bidrog till ett ökat fokus under läsningen och att 
metoden gjorde det lättare att följa med i texten medan andra kände att det det var svårare att 
fokusera på och följa med i texten. En deltagare svarade: “Det var lättare att hänga med, 
jämfört med när det bara var markör så gick det ganska långsamt. Nu fick man tempot på 
köpet” och en annan deltagare svarade: “Jobbigare. Svårt att hänga med. Man ville gå i förväg. 
Irriterande hastighet.”. 
 
 
 

 

Figur 5: Diagram över deltagarnas upplevelse vid läsning med hjälp av uppläsning. Deltagarna fick 
svara på frågan “Hur uppfattade du det att lyssna på och läsa en text samtidigt utan markör?”. 
Deltagarna fick uppskatta upplevelsen på en femgradig skala där 1 representerar “Väldigt dåligt” och 5 
“Väldigt bra”. 
 
Även för denna metod påpekade flera deltagare att de upplevde att rösten som läste upp texten 
var mekanisk och störande. En deltagare svarade: “Rösten var störande, eftersom den var så 
mekanisk. Blev mer fokuserad på att hitta fel hos rösten än att uppfatta texten. Jobbigare än 
med markör. Lite långsam hastighet här med.”. En annan svarade: “Rösten var som sagt lite väl 
datoriserad, men det kändes ändå ganska bra.”. 
 
Några deltagare förklarade att de upplevde att det var lättare att följa med i texten med denna 
metod då markören inte var med. En deltagare svarade: “Tyckte detta var lättare utan markör i 
texten. Dock var det ett störningsmoment när betoningar låg lite fel.” och en annan svarade: 
“Jag tyckte det var lättare nu. Rösten hade inte alltid bäst uttal men eftersom markören inte 
fanns med så försvann ett störningsmoment”. Andra deltagare påpekade att det var svårare att 
hålla fokus uppe utan den medföljande markören och att det var lätt att tappa bort sig i texten 
utan markören som visade var i texten den uppläsande rösten befann sig. Ett svar löd: “Tyckte 
det var lite svårare att hänga med, fast det gick lite långsamt ibland. Det var lite irriterande.”. 
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En annan deltagare svarade: “När man tappade bort sig så var det svårare att försöka hitta 
stället där rösten var.” 
 
Några deltagare svarade att de uppskattade denna metod. En svarade: “Det var skönt, och jag 
uppskattar att lyssna samtidigt som jag läser själv. Då känns det som att de hinner sjunka in. 
Men jag skulle gärna velat läsa texten en gång till själv.” och en annan deltagares svar löd: 
“Rösten gjorde att ens lästempo hölls ned så att en fick in mycket av informationen, men en 
hade ändå lite frihet att hoppa fram i texten utan att bli allt för distraherad av ljudet, för att 
sedan hänga på rösten igen.”. 
 
 

 

Figur 6: Diagram över deltagarnas upplevelse vid läsning med hjälp av markör. Deltagarna fick svara 
på frågan “Hur uppfattade du det att läsa en text med endast markören?”. Deltagarna fick uppskatta 
upplevelsen på en femgradig skala där 1 representerar “Väldigt dåligt” och 5 “Väldigt bra”. 

På frågan om vad deltagarna tyckte var bra och dåligt med denna metod svarade åtta av 
deltagarna att de upplevde att markören rörde sig för långsamt medan tre av deltagarna tyckte 
att markörens tempo var bra. Några deltagare tyckte att markören och dess hastighet bidrog till 
att de kunde hålla ner sitt tempo och få in mer av innehållet. En deltagare svarade: “Hjälpte till 
att hålla ned ens eget lästempo utan att distrahera med ljud, vilket gjorde att det gick att läsa 
vidare men i ett lagom tempo då en försökte förhålla sig till markören.” Andra deltagare 
svarade: “Även fast markören hade en lite långsam hastighet så var rösten inte jobbig. 
Markören tog ändå med läshastigheten och därigenom kan man ta in mer ur texten” och 
“Gjorde så att jag höll tempo igenom texten samt lättare att hitta tillbaka. Dock tror jag att jag 
inte "fick in" texten lika bra.”. 

Två deltagare förklarade att de inte använde sig av markören när de läste texten. En av dessa 
deltagare svarade: “Markören var jättelångsam och lite "oregelbunden" i ordbytena, gav upp 
och struntade i den till slut” och den andre svarade: “Gick väldigt långsamt, blev så att jag läste 
fler rader efter markören hela tiden.” 
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Flera deltagare gav förslag på förbättringsområden för markören. De svarade: “Det blev hackigt, 
inget flyt i texten. Antingen väntade jag in den eller så drog den ifrån. Om man kunde få lite mer 
flyt i den, typ en övergång mellan orden istället för att byta direkt kanske skulle funka bättre.”, 
“Jag tyckte det var ganska skönt att ha en markör men skulle nog hellre styrt den själv med 
hjälp av en penna eller liknande. Det är distraherande att markören inte har en konstant 
hastighet.” och “Jag skulle velat testa olika hastigheter på markören, men som det var inställt 
tyckte jag mest att den var i vägen. Jag hade svårt att hålla mig till markörens tempo och tyckte 
att texten tappade flow och sammanhang när man skarpt hoppade från ett ord till nästa.”. 
 
 

 

Figur 7: Diagram över deltagarnas upplevelse vid läsning utan hjälpmedel. Deltagarna fick svara på 
frågan “Hur uppfattade du det att bara läsa som vanligt utan några hjälpmedel?”. Deltagarna fick 
uppskatta upplevelsen på en femgradig skala där 1 representerar “Väldigt dåligt” och 5 “Väldigt bra”. 

 
Gällande denna metod tyckte flertalet deltagare att de uppskattade möjligheten att läsa texten i 
eget tempo och att kunna gå tillbaka i texten. En deltagare svarade: “När man läser som vanligt 
kan man själv justera hastigheten och dessutom gå tillbaka om man inte förstått en mening.”. 
Några deltagare kände att det tog längre tid att läsa texten med denna metod jämfört med de 
andra metoderna. En deltagare svarade: “Tog längre tid för mig att gå igenom hela texten. Inget 
som fick mig att hålla farten och inte heller att hitta tillbaka.” 
 
En del deltagare svarade att de tyckte att markering och ljud kan bidra till ökad koncentration 
vid läsning och att de saknade det med denna metod. Två av svaren löd: “Jag hade lite svårt att 
hålla koncentrationen och ta mig igenom texten, jag gillar ändå konceptet med att ha någon typ 
av markering som följer med.“ och “Det känns lättare att gå tillbaka och läsa något igen, men 
man får inte samma driv för att plöja genom texten. Nu var texterna så korta och om man ska 
svara på frågor som i detta fall så tycker jag det är bäst om man kan läsa i egen takt.”. 
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På den sista frågan i enkäten fick deltagarna svara på vilken eller vilka metoder de ansåg 
fungerade bäst för att de skulle uppfatta så mycket som möjligt av texten. Av de 16 deltagarna 
svarade sju deltagare att de upplevde att metoden som innebar kombinationen av uppläsning och 
markör i texten fungerade bäst för att de skulle få in så mycket som möjligt av textens innehåll. 
Tre av dessa deltagare angav att de förutom denna metod även föredrog metoden helt utan 
hjälpmedel.  
 
Tre deltagare föredrog metoden med enbart uppläsning som komplement till den tysta 
läsningen. Lika många deltagare uppgav att de tog in innehållet i texten bäst med metoden som 
innebar enbart markör. Av dessa tre deltagare svarade två att de även fann metoden utan 
hjälpmedel fördelaktig. Tre deltagare föredrog metoden som innebar tyst läsning utan några 
hjälpmedel.  
 
På frågan “Hur van läsare anser du dig vara?” svarade tre deltagare 2 på den 5-gradiga skalan. 
Samtliga av dessa deltagare uppgav att de kände att metoderna innehållandes något av eller 
båda hjälpmedlen fungerade bäst för dem. En av dessa svarade att de utöver den metoden även 
föredrog metoden med tyst läsning. Fyra deltagare svarade 5 på frågan om hur van läsare de 
anser sig vara. Två av dessa föredrog metoden utan hjälpmedel, en föredrog metoden med 
markör och uppläsning och en föredrog både metoden utan hjälpmedel och metoden med båda 
hjälpmedlen. 
 

4.2.2 Uppföljande enkät 
Den andra enkäten besvarades av 13 utav de 16 deltagarna. Av dessa 13 deltagare svarade nio 
deltagare att de skulle använda sig av något av de hjälpmedel de fick testa i studien om de 
erbjöds i skolan tillsammans med kurslitteraturen. Tre av deltagarna svarade att det inte skulle 
använda något av hjälpmedlen. Data från en av deltagarna räknas dock bort då denne valt både 
svarsalternativet “Ja, markör i texten” och “Nej”, med motivationen “Tyckte att det förvirrade 
mig mest”.  
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5. Diskussion 
5.1 Kvantitativt resultat  
Utifrån den ANOVA som gjordes för resultaten för varje texter går det att utläsa att skillnaderna 
inom gruppen för varje metod är mycket större än skillnaderna mellan metoderna. Detta innebär 
att resultatet från frågorna berodde mer på individen än metoden. Denna undersökning hade 
dock för få deltagare för att kunna säga att metoden faktiskt inte påverkar resultatet.  
 

5.2 Kvalitativt resultat 
Enligt datan från den första enkäten går det framgår att majoriteten av deltagarna upplevde att 
de lärde sig bäst av att endast läsa texten eller att läsa texten med både uppläsning och markör. 
Dock fanns det även deltagare som föredrog att läsa med antingen endast uppläsning eller 
endast markör. De deltagare som ansåg sig vara vana att läsa tyckte generellt att det bästa sättet 
att ta in texterna var att läsa som vanligt medan mindre vana läsare kände sig hjälpta av något av 
eller båda hjälpmedlen. 
 
Av enkäten kan man dra slutsatsen att deltagarna upplevde att det var lättare att ta in innehållet i 
en text med hjälp av något hjälpmedel. Detta gällde speciellt för de mer ovana läsarna. Enligt 
den uppföljande enkäten anser majoriteten av deltagarna att de skulle använda sig av något 
hjälpmedel vid läsning om dessa erbjöds i skolan. Hjälpmedel inom läsning är något som i dag 
för det mesta endast erbjuds till de studenter med diagnostiserade lässvårigheter. Utifrån de 
kvalitativa resultat som studien visat kan det vara fördelaktigt att erbjuda dessa hjälpmedel till 
studenter som inte har lässvårigheter. Detta för att göra det lättare för eleverna att ta till sig 
information från texter. Till exempel kan detta bidra till ökad motivation hos icke-läsvana 
studenter, vilket i sin tur kan bidra till att dessa elever börjar läsa mer på fritiden, samt bli bättre 
på ta in information från kurslitteratur mer effektivt än utan dessa hjälpmedel. 
 
I dagsläget är en möjlighet att tillgodose behovet genom att erbjuda texterna i e-boks-format. 
Det enda hinder som finns är copyright. Dock kan detta kringgås om en syntetisk röst används 
då det inte krävs att en ljudbok spelas in. 
 

5.3 Samband med tidigare och framtida forskning 
Resultatet av denna undersökning stämmer överens med en tidigare studie som visar på att 
individer med lässvårigheter presterar bättre på läsförståelsetester när de får använda hjälpmedel 
så som uppläsning, medan individer som inte har lässvårigheter presterar lika bra med och utan 
uppläsning (Andersson, 2007). Dock visar denna studie på att även individer utan lässvårigheter 
kan gynnas av hjälpmedel vid tyst läsning då det kan hjälpa dem att hålla koncentrationen 
uppe.  Den delen av resultatet stämmer överens med forskning som tyder på att inlärning blir 
mer effektivt när fler sinnen används. (Hattie & Yates, 2014) 
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Denna forskning skulle kunna föras vidare genom att göra en till undersökning med fler 
deltagare. Det optimala sättet att testa om hjälpmedel i form av uppläsning och markör kan 
hjälpa elever att förbättra sin inlärningsförmåga är att erbjuda elever att använda dem. Därför är 
ett alternativ att erbjuda elever att använda dessa hjälpmedel tillsammans med deras vanliga 
kurslitteratur i ordinarie undervisning.  
 

5.4 Metodkritik 
Då vår undersökning endast genomfördes på 16 deltagare är det för lite data för att kunna säga 
att resultatet är generaliserbart. En annan faktor som gör att resultatet inte går att generalisera är 
att mångfald inom gruppen av deltagare var väldigt liten då den endast bestod av 
medieteknikstudenter på KTH, detta medför att resultatet antagligen inte är relevant för någon 
annan social grupp.  

5.4.1 Texter 
När texterna valdes gjordes försök att hitta texter med liknande svårighetsgrad. Det visade sig 
dock under undersökningens gång att det ändå fanns svårighetsskillnader mellan texterna. För 
att undvika att skillnaderna mellan texterna skulle påverka resultatet byttes vilken text som 
lästes med vilken metod.  
 
Då deltagarna endast svarade på två frågor per text och metod kunde deras resultat endast 
variera mellan 0 och 2. Detta bidrog till att det inte gick att få några större skillnader i resultat. 
Sedan var frågorna fleralternativsfrågor vilket gör det möjligt att chansa och få rätt svar. För att 
få mer användbar kvantitativ data hade vi behövt ha fler frågor till texterna. Dock hade vi inte 
kunnat ha längre texter då resultatet inte längre skulle visa hur bra läsförståelsen var utan istället 
hur bra deltagarna kunde memorisera texterna. Utifrån detta skulle andra texter, än de från 
högskoleprovets läsförståelsedel, ha använts. Dock skulle detta ha medfört andra problem då det 
inte hade varit säkert att frågorna undersökte läsförståelse.  
 

5.4.2 Uppläsning 
Den röst som användes i undersökningen var syntetisk. Detta var något som uppfattades 
negativt av flertalet deltagare i undersökningen. För att undvika detta hade texterna kunna 
användas i Daisy-format istället för en syntetiskröst. Daisy är en inspelad talbok som erbjuds 
elever med läs- eller synsvårigheter. Då en inspelad röst alltid är att föredra till en syntetisk hade 
Daisy-formatet kunnat bidra till att uppläsningen hade uppfattats mer positivt av deltagarna.  
 

5.4.3 Markör  
Markören kritiserades av några deltagare bland annat för att den rörde sig orytmiskt och hackigt 
vilket är något som vi hade kunnat lösa bättre. Flera deltagare påpekade även att markören rörde 
sig långsamt i jämförelse med deras lästempo. I undersökningen gjordes dock valet att markören 
skulle röra sig i samma takt som den syntetiska rösten. Detta då grundtanken med att endast 
använda markör var för att se om denna metod tvingade användaren att läsa långsammare och 
därav förbättra förståelsen för textens innehåll.  
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Den långsamma hastigheten var något som uppfattades negativt av vissa deltagare och några 
valde efter ett tag att strunta i att följa den under läsningen, vilket hade kunnat undvikas om 
markörens rörelse varit snabbare. En lösning på detta problem skulle kunna vara en markör med 
inställbar hastighet. Dock hade det kunnat bli en undersökning i sig självt. 
 

5.4.4 Miljö  
Under undersökningens gång gjordes valet att ha låta två deltagare göra undersökningen 
samtidigt i samma rum. Det upptäcktes att detta påverkade deltagarna då om en av dem var 
snabbare visade det sig att den andra deltagaren också svarade snabbare på frågorna.  
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6. Slutsats 
 
Det kvantitativa resultatet från denna undersökning antyder att markör och uppläsning inte 
påverkar hur bra individer presterar på högskoleprovets läsförståelsedel. Dock visar det 
kvalitativa resultatet på att det bästa sättet att ta in information tycks vara olika för olika 
personer. Då några deltagare i undersökningen föredrog att läsa texterna med något av 
hjälpmedlen tyder det på att det finns ett behov av hjälpmedel bland studenter. Av resultaten 
från studien framgår det att det finns studenter som skulle ta hjälp av ljud och markör vid 
läsning om detta erbjöds dem i skolan. Detta skulle kunna gynna studenterna vid läsning, 
Främst för utbildningen men även vid nöjesläsning. Därför bör studenter ges möjligheten att 
välja den metod som passar dem bäst när det kommer till att ta in information från kurslitteratur.  
 
Den tekniska utvecklingen som sker idag skapar möjligheter att lättare erbjuda alla elever olika 
former av hjälpmedel när det kommer till inlärning från texter. Att erbjuda hjälpmedel vid 
läsning skulle kunna vara en möjlighet att förändra sättet vi läser på och eventuellt få människor 
att läsa mer. 
 
 

 
. 
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8. Bilagor 
	
Trakasserier	och	tvång	
Det	var	när	biologiforskaren	Josefin	
Madjidian	och	hennes	kollega	Kristina	
Karlsson	Green	påbörjade	sina	
doktorandprojekt	inom	forskning	om	
könskonflikter	–	det	vill	säga	djurs	och	
växters	egenskaper	och	beteende	i	
konflikter	kring	parning	och	uppfödning	av	
ungar	–	som	de	började	lägga	märke	till	
dels	att	hanar	och	honor	beskrevs	med	
helt	olika	ord,	dels	att	hanarna	
genomgående	beskrevs	som	den	aktiva	
parten.	
–	Jag	reagerade	på	att	man	använde	ord	
som	att	hanarna	”manipulerade”	eller	
”trakasserade”	honorna.	Beteendena	är	ju	
ett	resultat	av	evolutionen	och	inte	något	
som	djur	och	växter	gör	medvetet,	säger	
Madjidian.	
I	sin	studie	visar	de	två	forskarna	hur	
honors	och	hanars	beteende	återges	med	
konsekvent	olika	ord,	som	ger	olika	
associationer	när	det	gäller	individens	roll	i	
konflikten.	Medan	hanarnas	beteende	
beskrivs	i	termer	som	”ihärdighet”,	
”kraft”,	”tvång”,	”trakasserier”	och	
”manipulation”,	skildras	honornas	
agerande	som	passivt	genom	ord	som	
”undvikande”,	”motvillighet”	och	
”motstånd”.	
–	Hur	vi	som	forskare	förklarar	saker	säger	
också	något	om	hur	vi	fungerar	och	
resonerar	som	människor,	säger	
Madjidian.	
Det	blir	också,	påpekar	forskarna	i	sin	
artikel,	i	praktiken	omöjligt	att	utröna	om	
det	är	honan	eller	hanen	som	utför	det	
beteende	som	utlöser	en	könskonflikt.	

Beskrivningarna	av	att	det	är	hanen	som	
tar	första	steget	och	honan	som	reagerar	
kan	lika	gärna	vara	ett	resultat	av	
forskarnas	fördomar,	resonerar	de.	
	Enligt	Madjidian	kan	forskarnas,	troligen	
omedvetna,	tendens	att	i	forskningen	utgå	
från	stereotypa	föreställningar	om	manligt	
och	kvinnligt	i	mänskliga	relationer	få	
långtgående	konsekvenser,	bland	annat	i	
form	av	kunskapsluckor.	Genom	att	
konsekvent	beskriva	hanen	som	den	mer	
aktiva,	aggressiva	parten	riskerar	man	att	
missa	att	ställa	frågor	om	vilka	negativa	
följder	könskonflikterna	får	för	hanarna.	
–	Man	fokuserar	hela	tiden	på	honan	och	
på	vilket	sätt	hon	drabbas	av	konflikten,	
men	hur	hanarna	drabbas	är	ofta	
outforskat.	
Förutom	en	ren	kunskapsvinst	finns	ett	
annat	viktigt	skäl	för	biologiforskarna	att	
fundera	över	sitt	språkbruk:	Den	
biologiska	forskningen	om	djur	och	växter	
är	ett	fält	vars	resultat	och	beskrivningar	
inte	sällan	används	av	gemene	man	för	att	
förklara	varför	det	ser	ut	som	det	gör	i	
människovärlden.	Genom	att	beskriva	
relationerna	i	växt-	och	djurriket	på	ett	
könsstereotypt	sätt	riskerar	man	att	
hamna	i	ett	slags	rundgång,	resonerar	
Madjidian.	
–	Människor	resonerar	i	stil	med	att	”i	
biologin	har	man	visat	att	män	och	kvinnor	
...”	och	på	så	sätt	förstärks	ordens	
laddning	i	en	mänsklig	kontext,	för	att	
sedan	återigen	dyka	upp	i	forskningen.	Här	
har	biologiforskarna	ett	viktigt	ansvar.	

	
FRIDA	LUNDBERG	
	
	



Uppgifter	
	
11.	Enligt	texten	ser	Madjidian	en	risk	för	”ett	slags	rundgång”.	Vad	skulle	detta	i	första	
hand	få	för	följder?	

A			Att	samband	försvinner.	
B			Att	felaktigheter	består.	
C			Att	oklarheter	framhävs.	
D			Att	forskningen	missförstås.	
	
	
12.	Vad	är	det	som	riskerar	att	inte	upptäckas	i	den	biologiska	forskning	som	Madjidian	
och	Karlsson	Green	kritiserar?	

A			Att	många	konflikter	mellan	hanar	och	honor	uppstår	medvetet.	
B			Orsakerna	till	kunskapsluckorna	inom	konfliktforskningen.	
C			Att	könskonflikter	i	naturen	har	en	mänsklig	kontext.	
D			Orsakerna	till	könskonflikterna	i	djurvärlden.	
	
	
	
	
ReadSpeaker:	
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bwvvg&lang=sv_se&url=http://studera.
nu/globalassets/hogskoleprovet/hp-2013-10-26/provpass1verbutanelf.pdf	
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Placebosvar	vid	smärta	
Tidigare	förklaringsmodeller	inom	
placeboforskningen	har	ofta	inneburit	att	
patienten	varit	klart	medveten	om	de	
verbala	instruktioner	eller	inlärda	signaler	
som	triggar	placeboeffekter.	Inom	
närliggande	forskningsfält	finns	emellertid	
växande	bevis	för	att	viktiga	aspekter	av	
vårt	beteende	kan	utlösas	av	signaler	som	
inte	uppfattas	medvetet.	
I	likhet	med	studier	av	omedvetna	
aspekter	av	hjärnans	belöningssystem	och	
studier	av	ångest	och	fobi	syftade	denna	
studie	till	att	undersöka	om	placebo	och	
nocebo	(negativ	placebo)	kunde	utlösas	
omedvetet.	
Två	experiment	utfördes	med	totalt	40	
friska	deltagare	(24	kvinnor,	medelålder	
23	år).	Deltagarna	fick	först	prova	ut	en	
smärtstimulator	(värmeplatta	3	x	3	cm)	
som	placerades	på	underarmen	och	sedan	
skatta	smärta	vid	olika	temperaturer	på	en	
skala	från	0	=	ingen	smärta	till	100	=	
starkast	tänkbara	smärta.	Deltagarna	
placerades	sedan	framför	en	datorskärm	
och	uppmanades	att	hålla	blicken	på	
skärmen	och	skatta	varje	smärtstimulering	
mellan	0	och	100.	
I	det	första	experimentet	utfördes	en	
inlärningssekvens,	där	två	tydligt	synliga	
bilder	föreställande	olika	neutrala	ansikten	
konsekvent	kopplades	samman	med	hög	
eller	låg	smärta	(medelvärde	
smärtskattning:	hög	=	63,	låg	=	24).	
För	att	testa	ifall	placebo	och	nocebo	

kunde	aktiveras	av	tydligt	synliga	signaler	
för	hög	och	låg	smärta	följdes	inlärningen	
av	en	testsekvens	där	samma	ansikten	
visades	på	skärmen,	men	denna	gång	
kopplades	bilderna	samman	med	en	och	
samma	medelstarka	temperatur.	
Resultaten	från	testsekvensen	bekräftade	
att	placebo	(minskad	smärta)	och	nocebo	
(ökad	smärta)	uppstod	när	deltagarna	såg	
bilderna	för	låg	respektive	hög	smärta,	
trots	att	temperaturen	var	densamma	
(smärtskattning	test-sekvens:	hög	=	53,	låg	
=	19).	
I	det	andra	experimentet,	som	utfördes	i	
en	ny	grupp	av	deltagare,	undersöktes	om	
placebo-	och	nocebosvar	kunde	aktiveras	
trots	att	de	inlärda	signalerna	för	hög	och	
låg	smärta	presenterats	omedvetet.	
Liksom	i	det	första	experimentet	användes	
klart	synliga	bilder	under	
inlärningssekvensen	(medelvärde	
smärtskattning:	hög	=	52,	låg	=	21),	men	
under	testsekvensen	visades	bilderna	så	
snabbt	att	deltagarna	inte	kunde	särskilja	
dem.	Resultaten	visade	att	lägre	
smärtskattningar	uppstod	när	deltagarna	
såg	bilden	för	låg	smärta	(placebo)	och	
högre	vid	bilden	för	hög	smärta	(nocebo),	
trots	att	samma	temperatur	använts	och	
bilderna	presenterats	så	snabbt	att	
deltagarna	inte	var	medvetna	om	vilken	
bild	de	sett	(smärtskattning	testsekvens:	
hög	=	44,	låg	=	25).	

	
KARIN	JENSEN,	MARTIN	INGVAR	
	
	
placeboeffekt	=	förväntanseffekt,	gynnsam	medicinsk	behandlingseffekt	som	uppstår	trots	
att	behandlingen	utförts	med	preparat	utan	aktiv	substans	eller	med	annan	verkningslös	
metod	
noceboeffekt	=	motsats	till	placeboeffekt	
		
	
	
	



Uppgifter	
	
15.	Vad	ville	man	ta	reda	på	genom	de	beskrivna	experimenten?	

A		Huruvida	placeboeffekter	kan	komma	till	uttryck	som	omedvetna	smärtupplevelser.	
B		Huruvida	intryck	som	uppfattas	omedvetet	kan	ge	upphov	till	placeboeffekter.	
C		Huruvida	placeboeffekter	kan	uppstå	trots	att	individen	är	omedveten	om	dem.	
D		Huruvida	smärtupplevelser	kan	utlösas	som	en	följd	av	omedvetna	placeboeffekter.	
	
16.	Forskarna	genomförde	två	experiment	som	båda	bestod	av	en	inlärningssekvens	och	
en	testsekvens.	När	kunde	placebo-	och	noceboeffekter	observeras??	

A		I	det	första	experimentets	båda	sekvenser.	
B		I	det	andra	experimentets	båda	sekvenser.	
C		I	båda	experimentens	inlärningssekvenser.	
D		I	båda	experimentens	testsekvenser.	
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Skolalgebra	
För	många	elever	i	grundskolan	är	algebra	
ett	förvirrande	avsnitt	i	
matematikundervisningen.	Genom	
läroböckerna	ställs	de	snabbt	inför	
uppgifter	som	handlar	om	att	skriva	
uttryck	eller	att	förenkla	uttryck,	
formulera	ekvationer	till	problem	och	lösa	
ekvationer	av	typen	3x	+	4	=	2x	–	2.	Detta	
ger	få	ledtrådar	till	vad	algebra	är.	Det	
vore	önskvärt	att	eleverna	fick	närma	sig	
algebra	mer	strukturerat.	Den	algebra	som	
vi	arbetar	med	i	grundskolan	tycker	jag	
kan	delas	in	i	tre	delar.	Första	delen	brukar	
jag	benämna	algebraiskt	tänkande.	Det	
handlar	om	att	använda	
variabelbegreppet	för	att	kunna	lösa	
uppgifter	där	det	finns	relationer	mellan	
objekt,	t.ex.	relationen	i	ålder	mellan	
personer	samt	deras	gemensamma	ålder.	
Andra	delen	brukar	jag	benämna	
algebraisk	grammatik	.	Den	består	av	
konventioner	och	notationer.	Här	ska	
eleverna	exempelvis	lära	sig	att	2x	=	2	•	x	
och	att	2x	+	x	=	3x.	Tredje	delen	är	
modellering.	Det	innebär	att	kunna	
översätta	en	vardaglig	händelse	eller	
något	utommatematiskt	till	ett	algebraiskt	
uttryck.	
I	artikeln	”Från	Fibonacci	till	algebra”	
beskrev	jag	aktiviteter	som	hjälper	elever	
att	förstå	varför	algebra	är	ett	effektivt	
verktyg	i	många	
problemlösningssituationer.	Aktiviteternas	
enkla	samband	blir	gradvis	alltmer	
utmanande,	mängden	information	och	
relationer	överskrider	det	som	vi	kan	
hantera	med	huvudräkning	och	enkla	

stödanteckningar,	och	eleverna	kommer	
till	en	punkt	då	de	upplever	att	de	behöver	
ett	nytt	verktyg	för	att	kunna	lösa	
problemet.	För	att	kunna	hantera	de	
anteckningar	som	då	görs,	med	hjälp	av	
någon	form	av	algebraisk	representation,	
är	nästa	steg	viktigt.	I	många	läroböcker	
brukar	detta	vara	lektion	ett,	men	enligt	
mig	är	det	självklart	att	detta	avsnitt	
kommer	efter	uppgifter	som	kräver	
algebraiskt	tänkande.	
Strävan	att	skriva	uttryck	i	enklaste	form	
ställer	till	problem	för	eleverna.	För	några	
år	sedan	började	jag	be	mina	elever	att	
sätta	ut	de	multiplikationstecken	som	inte	
syns	och	märkte	att	en	väsentlig	del	av	
problem	med	notation	och	förståelse	
försvann.	Skillnaden	mellan	hur	uttrycken	
2(3	+	x)	och	2	•	(3	+	x)	uppfattas	är	
gigantisk.	
För	att	träna	detta	använder	vi	bl.a.	
övningar	som	påminner	om	sudoku.	I	de	
första	matriserna	ska	eleverna	addera	
uttryck,	och	de	kan	bara	fyllas	i	om	
algebraiska	förenklingar	görs.	Matriserna	
går	lätt	att	utveckla	genom	att	antalet	
rader	och	kolumner	ändras	samt	att	
addition	byts	till	multiplikation.	De	som	vill	
ta	det	ytterligare	ett	steg	kan	göra	en	
matris	med	division	och	hamna	i	
polynomdivision.	Det	finns	möjligheter	för	
alla	att	få	utmaningar.	
Eleverna	vill	gärna	göra	egna	matriser.	Ge	
dem	det	i	läxa,	med	tillägget:	så	få	utsatta	
uttryck	som	möjligt	–	likt	sudoku	–	men	
ändå	lösbart.	Låt	dem	sedan	lösa	
varandras	matriser.	
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Uppgifter	
	
11.	Vad	menar	textförfattaren	att	den	sudokuliknande	övningen	ska	träna	eleverna	i?	

A			Förmågan	att	hantera	algebraiska	uttryck.	
B			Förmågan	att	lösa	avancerade	algebraiska	problem.	
C			Förmågan	att	uppfatta	algebraiska	relationer	mellan	objekt.	
D			Förmågan	att	översätta	vardagsaktiviteter	till	algebraiska	uttryck.	
	
12.	Vilken	uppfattning	har	textförfattaren	om	de	tre	delarna	i	skolalgebran	som	han	räknar	
upp?	

A			Eleverna	bör	lära	sig	algebrans	grammatiska	grunder	först	av	allt.	
B			Eleverna	bör	behärska	modellering	innan	de	utför	algebraiska	aktiviteter.	
C			Eleverna	bör	öva	sig	i	algebraiskt	tänkande	innan	de	lär	sig	algebrans	konventioner.	
D			Eleverna	bör	få	sin	första	introduktion	i	algebra	via	lustfyllda	och	gradvis	allt	svårare	
matriser.	
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Våra	egna	ord	
Det	blir	Olivers	tur	att	vara	
fotbollskommentator	vid	skolans	
fotbollsplan.	Oliver	växlar	över	från	sin	
nordskånska	gränsbygdsdialekt	till	ren	
stockholmska:	”Osby	har	ökat	tempot.	
Bollen	uppe	på	höger	planhalva,	tas	
kontrollerat	ner	av	Allbäck	och	ett	inlägg	
mot	bortre	stolpen	och	där	finns	Zlatan	
och	Isabell.”	
	
Är	det	hans	egna	ord?	Eller	lånar	han	
orden?	Var	går	gränsen	mellan	eget	och	
annans?	Är	det	kanske	vettigare	att	tänka	
att	Oliver	använder	språk,	ord	och	dialekt	
för	att	utföra	något,	och	att	det	då	inte	blir	
relevant	att	ställa	frågor	huruvida	orden	
och	dialekten	är	hans	egna?	
	
När	Oliver	några	år	tidigare	var	på	sin	
första	fotbollsträning	så	visste	han	inte	
vad	”jobba	hem”	och	”sprid	ut	er”	
betydde.	Nu	har	han	en	väl	utvecklad	
fotbollsvokabulär	och	kan	dessutom	
använda	den	på	ett	adekvat	sätt.	På	
samma	sätt	utvecklar	vi	förmågan	att	
behärska	en	rad	språkliga	genreformer	
genom	att	delta	i	sammanhang	där	de	
används	och	genom	att	härma	ord	eller	
fraser,	och	ibland	också	genom	att	tänja	
dem	och	förändra	dem.		
	
Är	det	då	egentligen	någon	skillnad	att	
lära	sig	talspråk	jämfört	med	
skriftspråkliga	genrer?	Och	är	det	relevant	
att	tala	om	”egna	ord”?	Man	kan	inte	ha	

copyright	på	”Stockholm	är	Sveriges	
huvudstad”,	”i	alla	celler	sker	en	
förbränning”	eller	”hon	tittade	ut	genom	
fönstret	och	såg	havet”.	Uttryck	av	denna	
typ	är	så	allmänna	att	vi	varken	till	vardags	
eller	juridiskt	betraktar	dem	som	någons.	
	
Det	är	klart	att	Oliver	i	en	mening	härmar	
där	han	står	vid	linjen	och	ropar.	Men	vem	
härmar	han?	Och	när	övergår	härmandet	
till	att	vara	Olivers	”eget	språk”?	Är	det	
när	han	nästa	år	blivit	mer	detaljrik	och	
tränat	upp	sitt	tempo,	eller	är	det	om	
tjugo	år	när	han	kommenterar	dotterns	
lag	i	division	fyra?	
	
Härmandet	är	en	del	av	språkutvecklingen.	
Eleven	med	diabetes	har	läst	massor	av	
text	om	kroppens	näringsbehov.	Han	talar	
om	sådana	frågor	med	sin	dietist,	sin	
familj	och	med	andra	barn	med	diabetes.	
När	han	för	första	gången	tar	ordet	
”enzym”	i	sin	mun	skulle	vi	kunna	säga	att	
han	härmas,	att	ordet	inte	är	hans	”eget”,	
men	vad	är	det	för	poäng	med	det?	Det	är	
väl	vanligen	bättre	att	konstatera	att	han	
börjar	använda	ett	ord	han	tidigare	inte	
använt,	och	rimligen	blir	väl	orden	ens	
egna	så	fort	vi	använder	dem,	eller?	
	
Mot	bakgrund	av	det	vi	vet	om	
språkutveckling	och	vad	språk	är,	verkar	
termen	”egna	ord”	inte	pedagogiskt	
poängfull.	Det	verkar	mer	adekvat	att	
prata	om	”ord	du	behöver”.	
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Uppgifter	
	
13.		Vad	vill	textförfattaren	ha	sagt	med	sitt	resonemang	om	förhållandet	mellan	härmning	
och	”eget	språk”?	

A			Att	det	egentligen	är	meningslöst	att	tala	om	dem	som	två	skilda	saker.	
B			Att	de	båda	sakerna	bör	hållas	isär	om	språkutvecklingen	ska	bli	gynnsam.	
C			Att	härmandet	är	det	första	steget	på	vägen	mot	ett	eget	språk.	
D			Att	det	i	själva	verket	inte	finns	något	härmande	eftersom	allt	tillhör	det	egna	språket.	
	
14.	Vad	är	det	textförfattaren	vill	belysa	när	hon	berör	copyright?	

A		Att	språket	har	kommit	att	bli	alltmer	allmänt	i	sin	talade	form.	
B		Att	imitation	utgör	den	vanligaste	formen	av	språkanvändning.	
C		Att	många	språkliga	uttryck	inte	kan	betraktas	som	”egna”.	
D		Att	de	”egna”	orden	och	uttrycken	blivit	allt	svårare	att	skydda.	
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Deltagare Trakasserier och tvång Placebosvar vid smärta Skolalgebra Våra egna ord
1 Läsa + Ljud + Markör Läsa + Markör Läsa + Ljud Läsa

Tid 01:47 01:15 00:59 01:55 (03:03)
Antal rätt 1 2 2 1

2 Läsa + Ljud + Markör Läsa + Markör Läsa + Ljud Läsa
Tid 01:20 01:02 00:52 00:36 (2:00)
Antal rätt 2 1 2 2

Våra egna ord Skolalgebra Placebosvar vid smärta Trakasserier och tvång
3 Läsa Läsa + Ljud Läsa + Markör Läsa + Ljud + Markör

Tid 00:36 (2:30) 01:05 00:41 00:43
Antal rätt 1 2 2 0

4 Läsa Läsa + Ljud Läsa + Markör Läsa + Ljud + Markör
Tid 01:10 (02:38) 00:57 01:16 00:20
Antal rätt 1 1 0 0

Skolalgebra Våra egna ord Trakasserier och tvång Placebosvar vid smärta
6 Läsa + Ljud + Markör Läsa + Markör Läsa + Ljud Läsa

Tid 00:45 00:30 00:24 00:45 (02:25)
Antal rätt 2 1 1 1

Skolalgebra Våra egna ord Trakasserier och tvång Placebosvar vid smärta
7 Läsa + Ljud + Markör Läsa + Markör Läsa + Ljud Läsa

Tid 00:38 00:48 00:37  (01:51)
Antal rätt 2 2 2 2

Placebosvar vid smärta Trakasserier och tvång Våra egna ord Skolalgebra
8 Läsa Läsa + Ljud Läsa + Markör Läsa + Ljud + Markör

Tid 01:14 (03:20) 01:19 00:55 01:02
Antal rätt 2 1 1 1

Placebosvar vid smärta Trakasserier och tvång Våra egna ord Skolalgebra
9 Läsa Läsa + Ljud Läsa + Markör Läsa + Ljud + Markör

Tid 01:04 00:53 00:53 00:43
Antal rätt 1 1 1 1

Placebosvar vid smärta Skolalgebra Våra egna ord Trakasserier och tvång
10 Läsa + Ljud + Markör Läsa + Markör Läsa + Ljud Läsa

Tid 01:00 00:45 01:30 00:55 (02:45)
Antal rätt 1 1 1 1

Placebosvar vid smärta Skolalgebra Våra egna ord Trakasserier och tvång
11 Läsa + Ljud + Markör Läsa + Markör Läsa + Ljud Läsa

Tid 01:42 00:55 01:11 01:09 (03:02)
Antal rätt 2 2 1 2

Trakasserier och tvång Våra egna ord Skolalgebra Placebosvar vid smärta
12 Läsa Läsa + Ljud Läsa + Markör Läsa + Ljud + Markör

Studieanteckningar



Tid 01:30 (03:03) 01:21 01:13 01:00
Antal rätt 1 2 1 2

Trakasserier och tvång Våra egna ord Skolalgebra Placebosvar vid smärta
13 Läsa Läsa + Ljud Läsa + Markör Läsa + Ljud + Markör

Tid 00:57 (02:11) 01:39 00:57 02:03
Antal rätt 1 1 2 2

Våra egna ord Trakasserier och tvång Placebosvar vid smärta Skolalgebra
5 Läsa + Ljud + Markör Läsa + Markör Läsa + Ljud Läsa

Tid 00:55 01:20 02:07 00:52 (02:41)
Antal rätt 1 1 1 2

14 Våra egna ord Trakasserier och tvång Placebosvar vid smärta Skolalgebra
Läsa + Ljud + Markör Läsa + Markör Läsa + Ljud Läsa

Tid 02:12 01:13 01:06 01:16 (02:15)
Antal rätt 0 1 1 2

Skolalgebra Placebosvar vid smärta Trakasserier och tvång Våra egna ord
15 Läsa Läsa + Ljud Läsa + Markör Läsa + Ljud + Markör

Tid 00:34 (01:54) 01:03 00:34 01:02
Antal rätt 2 2 2 1

Skolalgebra Placebosvar vid smärta Trakasserier och tvång Våra egna ord
16 Läsa Läsa + Ljud Läsa + Markör Läsa + Ljud + Markör

Tid 00:28 (02:35) 00:53 00:28
Antal rätt 2 1 0 1



Kexjobbstudie

Mycket Ovan

1 2 3 4 5

Mycket Van

Ja

Nej

Väldigt dåligt

1 2 3 4 5

Väldigt bra

*Obligatorisk

Deltagare * 

Ditt svar

Hur van läsare anser du dig vara? *
Läser du mycket på fritiden?

Har du skrivit högskoleprovet tidigare? *

Hur uppfattade du det att lyssna på och läsa en text samtidigt
med markör? *

Enkät 1



Väldigt dåligt

1 2 3 4 5

Väldigt bra

Väldigt dåligt

1 2 3 4 5

Väldigt bra

Vad tyckte du var bra/dåligt med denna metod? *
Fann du det lättare eller jobbigare än att bara läsa? Var det lätt eller svårt att hänga med? Var
hastigheten bra eller irriterande?

Ditt svar

Hur uppfattade du det att lyssna på och läsa en text samtidigt
utan markör? *

Vad tyckte du var bra/dåligt med denna metod? *
Fann du det lättare eller jobbigare än med markör? Var det lätt eller svårt att hänga med? Var
hastigheten bra eller irriterande?

Ditt svar

Hur uppfattade du det att läsa en text med endast markören? *

Vad tyckte du var bra/dåligt med denna metod? *
Fann du det lättare eller jobbigare än att läsa som vanligt? Var det lätt eller svårt att hänga med?
Var hastigheten bra eller irriterande?

Ditt svar

Enkät 1



Väldigt dåligt

1 2 3 4 5

Väldigt bra

hjälpmedel? *

Vad tyckte du var bra/dåligt med denna metod? *
Fann du det lättare eller jobbigare än att läsa som vanligt? Var det lätt eller svårt att hänga med?
Var hastigheten bra eller irriterande?

Ditt svar

Vilken metod/ vilka metoder anser du fungerade bäst för att du
skulle komma ihåg så mycket som möjligt av texten? *
Med uppläsning och markör, med endast uppläsning, med endast markör, utan uppläsning och
markör.

Ditt svar

Har du något att tillägga?

Ditt svar

Hur uppfattade du det att bara läsa som vanligt utan några

Enkät 1
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Tidstämpel Deltagare

Hur van 
läsare 
anser du 
dig vara?

Har du skrivit 
högskoleprov
et tidigare?

Hur uppfattade du det 
att lyssna på och läsa 
en text samtidigt med 
markör?

Vad tyckte du var bra/dåligt med denna 
metod?

Hur uppfattade du det 
att lyssna på och läsa 
en text samtidigt utan 
markör?

Vad tyckte du var bra/dåligt med denna 
metod?

Hur uppfattade 
du det att läsa en 
text med endast 
markören?

Vad tyckte du var bra/dåligt med denna 
metod?

Hur uppfattade du det 
att bara läsa som 
vanligt utan några 
hjälpmedel?

Vad tyckte du var bra/dåligt med denna 
metod?

Vilken metod/ vilka metoder anser du fungerade 
bäst för att du skulle komma ihåg så mycket som 
möjligt av texten? Har du något att tillägga?

4-1-2016 10:27:41 2 3 Ja 4
Hastigheten var lite långsam men bra. Inga 
problem med att tappa fokus. 3

Ganska bra. Det var enklare att tappa fokus 
och "zona" ut. 2

Markören gick för långsamt och jag fick 
tvinga mig själv till att inte läsa i förväg. 4

När man läser som vanligt kan man själv 
justera hastigheten och dessutom gå 
tillbaka om man inte förstått en mening.

"Med uppläsning och markör" tyckte jag var nästan lika 
bra som "utan uppläsning och markör".

4-1-2016 10:30:30 1 3 Ja 5

Det fastnade lättare kändes det som när 
man fick det läst till sig och man kunde 
hänga med lättare med markören. 4

Som ovan fast svårare att "hoppa in" igen 
när jag tappade fokus ibland då det inte 
visades var jag låg. 4

Gjorde så att jag höll tempo igenom texten 
samt lättare att hitta tillbaka. Dock tror jag 
att jag inte "fick in" texten lika bra. 2

Tog längre tid för mig att gå igenom hela 
texten. Inget som fick mig att hålla farten 
och inte heller att hitta tillbaka. Den första med alla hjälpmedel tror jag.

4-1-2016 11:24:39 3 3 Ja 3

Rösten lät lite väl datoriserad och det var 
svårt att inte vara nyfiken på hur den skulle 
uttala knepiga ord. Markören hjälpte till så 
man kunde hänga med rösten bra, var 
dock lite långsam 4

Rösten var som sagt lite väl datoriserad, 
men det kändes ändå ganska bra 2

Markören var jättelångsam och lite 
"oregelbunden" i ordbytena, gav upp och 
struntade i den till slut 4

Det är ju det man är van vid, så det var 
egentligen inga konstigheter Lyssna utan markör

4-1-2016 11:26:36 4 4 Nej 5

Det var lättare att hänga med, jämfört med 
när det bara var markör så gick det ganska 
långsamt. Nu fick man tempot på köpet 3

Tyckte det var lite svårare att hänga med, 
fast det gick lite långsamt ibland. Det var 
lite irriterande. 1

Gick väldigt långsamt, blev så att jag läste 
fler rader efter markören hela tiden. 4

Här kan man alltid välja att gå tillbaka i 
texten och läsa, den möjligheten har man 
inte riktigt på de andra. Lyssna med markör var bäst, då blev det lättare.

4-1-2016 13:12:49 5 3 Ja 1
jobbigare. svårt att hänga med. man ville 
gå i förväg. irriterande hastighet. 2

lättare än med markör. det var svårt att 
hänga med eftersom det gick långsamt. 
irriterande hastighet. 2

jobbigare eftersom det inte var anpassad till 
min läshastighet. Lätt att gå i förväg. 
Irriterande. 5

Lättare att läsa precis som vanligt utan 
hjälpmedel. Ibland kanske markör skulle 
vara bättre men då måste det anpassas till 
min hastighet. utan uppläsning och markör.

4-1-2016 13:23:43 6 3 Nej 2

Långsamt tempo, svårt att hänga med pga 
sprang iväg med blicken och fortsatte läsa 
och slutade lyssna men blev samtidigt 
distraherad av markör. För mycket att hålla 
koll på samtidigt! 3

Rösten gjorde att ens lästempo hölls ned 
så att en fick in mycket av informationen, 
men en hade ändå lite frihet att hoppa fram 
i texten utan att bli allt för distraherad av 
ljudet, för att sedan hänga på rösten igen. 5

Hjälpte till att hålla ned ens eget lästempo 
utan att distrahera med ljud, vilket gjorde 
att det gick att läsa vidare men i ett lagom 
tempo då en försökte förhålla sig till 
markören. 3

Läste igenom för snabbt vilket gjorde att jag 
nog inte uppfattade allting i texten. Enbart markör.

4-4-2016 10:37:08 7 5 Ja 1

Väldigt långsam takt (fick hindra mig från 
att läsa i förväg), distraherande med 
betoning- och uttalsfel. Skulle nog funka 
bra om man kunde anpassa takten och att 
uppläsningen var mer korrekt. 1

Långsam takt, distraherande med 
betonings- och uttalsfel. Svårare att inte 
läsa i förväg utan markör. 2

Låg hastighet, lite hoppigt (markören går 
inte jämnt utan hoppar från ord till ord), 
hade varit bra annars. 4

Föredrar att läsa själv, men nu kändes det 
trögare än normalt. Ingen uppfattning. Läsa normalt?

4-4-2016 11:23:05 9 2 Ja 3

Hastigheten var bra. Men det blev lite 
ryckigt och ibland kändes det som att jag 
bara följde med mer än att faktiskt 
koncentrera mig på vad jag läste. 4

Det var skönt, och jag uppskattar att lyssna 
samtidigt som jag läser själv. Då känns det 
som att de hinner sjunka in. Men jag skulle 
gärna velat läsa texten en gång till själv. En 
liten påpekande är att rösten var en aning 
störande då den läste orden felaktigt. 2

Det blev hackigt, inget flyt i texten. Antingen 
väntade jag in den eller så drog den ifrån. 
Om man kunde få lite mer flyt i den, typ en 
övergång mellan orden istället för att byta 
direkt kanske skulle funka bättre. 4

Man kan det i sin egen takt, läsa om något 
man inte riktigt förstod direkt. Men det 
händer här lätt att man bara läser per 
automatik och inte faktiskt tänker på vad 
man läser. Med endast uppläsning.

4-4-2016 11:26:14 8 2 Ja 4

Betydligt bättre än med bara markör. Det 
blir som en motiverande kraft som driver en 
genom texten. 4

I princip lika bra som med markör. Det blir 
dock lätt att tappa bort sig för någon 
sekund. 2

Jag höll mig sällan till var markören 
pekade. I en repetition av många korta ord 
gick markören väldigt snabbt, och det var 
lättare att bara läsa det själv istället. 3

Det känns lättare att gå tillbaka och läsa 
något igen, men man får inte samma driv 
för att plöja genom texten. Nu var texterna 
så korta och om man ska svara på frågor 
som i detta fall så tycker jag det är bäst om 
man kan läsa i egen takt. Ljud och markör

4-4-2016 14:19:37 10 5 Ja 3

Jag kände att jag inte följde med i texten 
då markören gick för sakta i samband med 
att rösten inte alltid hade bäst uttal 4

Jag tyckte det var lättare nu, rösten hade 
inte alltid bäst uttal men eftersom markören 
inte fanns med så försvann ett 
störningsmoment 5

Även fast markören hade en lite långsam 
hastighet så var rösten inte jobbig. 
Markören tog ändå med läshastigheten och 
därigenom kan man ta in mer ur texten 5

Jag kan tyckas tråkig men jag föredrar att 
läsa utan några hjälpmedel. Eget tempo 
och man kan gå tillbaka om man vill läsa 
om något Jag skulle säga de som inte innehöll uppläsningen

4-4-2016 15:20:21 13 2 Nej 2
rösten var dålig så det blev svårare att 
hänga med 1 Hennes röst var jätte störande 3

Det var svårare att tappa bort sig i texten 
men samtidigt så är det markören som 
bestämmer tempot och då hinner man inte 
gå tillbaka för att läsa om 5

Det är skönast att läsa utan hjälpmedel 
men texten var lite weird så det kan har 
gått dåligt ändå jag själv och markören nope

4-4-2016 15:35:35 12 3 Ja 2

Det blev svårt om man missade något i en 
mening som man ville titta tillbaka på 
senare. Och vid andra tillfällen blev det 
distraherande att markören gick för 
långsamt. Det var också distraherande att 
uttalet ofta hade fel betoning på orden. 3

Tyckte detta var lättare utan markör i 
texten. Dock var det ett störningsmoment 
när betoningar låg lite fel. 3

Jag tyckte det var ganska skönt att ha en 
markör men skulle nog hellre styrt den själv 
med hjälp av en penna eller liknande. Det 
är distraherande att markören inte har en 
konstant hastighet. 2

Jag hade lite svårt att hålla koncentrationen 
och ta mig igenom texten, jag gillar ändå 
konceptet med att ha någon typ av 
markering som följer med. 

Jag tror att det var uppläsning utan markör, eftersom 
blicken tilläts vandra men att läshastigheten ändå 
tvingades till att vara konstant. Plus att man är tvungen 
att koncentrera sig så bra det går i stunden eftersom 
det inte finns möjlighet att hoppa tillbaka i texten. 

4-5-2016 9:35:32 11 4 Ja 2

Hastigheten var aningen långsam, rösten 
var störande, men markören hjälpte lite. 
Definitivt jobbigare än att bara läsa vanligt. 1

Rösten var störande, eftersom den var så 
mekanisk. Blev mer fokuserad på att hitta 
fel hos rösten än att uppfatta texten. 
Jobbigare än med markör. Lite långsam 
hastighet här med. 4

Utan rösten var det betydligt bättre. 
Hastigheten var fortfarande långsam, men 
markören uppskattade jag. 5

Detta kändes bäst. Det blir lättare att gå 
tillbaka om man missat nåt, läsa om om 
man inte hängde med helt och ta det i sin 
egen takt utan utomstående faktorer. Utan uppläsning och markör. 

Kan hända att det är en 
vanesak. Tyckte om 
markören, men det var 
fortfarande lite främmande att 
ha den att följa hela tiden.

4-5-2016 10:30:32 14 3 Ja 4

Jag anser att det var lite lättare att läsa, då 
rösten gjorde det lättare att läsa orden. 
Markören var bra för att man inte skulle 
tappa bort sig. Hastigheten var bra tyckte 
jag, då det var ungefär som hur man pratar 
normalt. 3

Jag anser att det var nästan lika bra. Men 
när man tappade bort sig så var det 
svårare att försöka hitta stället där rösten 
var. 1

Den gick alldeles för långsamt vilket gjorde 
att det var mest bara störande. Det var 
definitivt svårare att hänga med i texten 
anser jag. 4

Det som var skönt med att läsa som vanligt 
är ju att man kan läsa i sin egen takt. Jag 
anser att man kanske inte fattar lika mycket 
första gången man läser som om man fått 
lyssna på en text samtidigt, men man kan 
lättare gå tillbaka och läsa om.

Den första med ljud, markör och läsning och bara 
vanlig läsning tyckte jag fungerade bäst.

4-5-2016 11:59:41 15 5 Ja 4

Kombinationen markör + röst var bättre än 
att bara ha en av hjälpmedlen. Det kändes 
lite som att läsa undertexter på en film. Jag 
hade dock ibland svårt att följa talarens 
tempo. 3

Texten höll ihop bättre än med markör, men 
jag hade fortfarande bitvis svårt att hålla 
mig till talarens tempo. En specifik nackdel 
med den här texten var att rösten lät väldigt 
mekanisk och betonade vissa ord fel. 2

Jag skulle velat testa olika hastigheter på 
markören, men som det var inställt tyckte 
jag mest att den var i vägen. Jag hade 
svårt att hålla mig till markörens tempo och 
tyckte att texten tappade flow och 
sammanhang när man skarpt hoppade från 
ett ord till nästa. 4

Man är ju van vid att läsa utan några 
hjälpmedel, så det kändes bra. Jag 
upplevde större tidspress, men det var nog 
bara i den här specifika situationen. Antingen båda hjälpmedel eller inga alls.

4-6-2016 11:58:22 16 5 Ja 4

Det var på ett sätt lättare, då jag verkligen 
fokuserade. Å andra sidan var jag tvungen 
att vara just fokuserad hela tiden annars 
tappade man tråden helt. Sämre p.g.a. att 
man inte kan läsa om stycken. 3

Jobbigare utan markör, tycker jag. Det var 
lätt att hänga med. Men det var ändå 
svårare då man snarare fastnade vid exakt 
var berättaren var någonstans. 2

Jobbigare än utan markör! Den var 
dessutom ganska osammanhängande i sitt 
tempo. 4

Det är ju "basfallet", så att säga. Det är inte 
jobbigare därför. Men kanske lättare i andra 
lägen, t.ex med ljud och markör. Markör och ljud.

Enkätsvar 
Enkät 1 
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*Obligatorisk

Ja, uppläsning av texten.

Ja, markör i texten.

Ja, uppläsning tillsammans med markör.

Nej

Din ålder: *

Ditt svar

Tror du att du skulle använda något av de hjälpmedel du fick

prova på under studien om de förbättrades och om de erbjöds i

skolan tillsammans med kurslitteraturen? *

Exempel på förbättringar kan till exempel vara en mänsklig röst vid uppläsning och markör i

snabbare/långsammare hastighet samt med en jämnare rörelse.

Varför?

Ditt svar

Enkät 2



Tidstämpel Din ålder:

Tror du att du skulle använda något av de 
hjälpmedel du fick prova på under studien 
om de förbättrades och om de erbjöds i 
skolan tillsammans med kurslitteraturen? 

4-29-2016 11:58:20 20  Ja, markör i texten.

4-29-2016 11:59:44 21
Ja, markör i texten., Ja, uppläsning 
tillsammans med markör.

4-29-2016 12:00:29 21
Ja, uppläsning av texten., Ja, 
uppläsning tillsammans med markör.

4-29-2016 12:01:52

4-29-2016 12:05:21

21  Ja, markör i texten. 

21  Ja, markör i texten., Nej

4-29-2016 12:13:26 22 Ja, uppläsning tillsammans med 
markör.

4-29-2016 12:21:07 20  Nej

4-29-2016 12:38:24 22 Ja, uppläsning av texten., Ja, 
uppläsning tillsammans med markör.

4-29-2016 13:41:14 24  Nej

4-29-2016 14:39:46 21 Ja, uppläsning tillsammans med 
markör.

4-29-2016 16:43:23 22  Nej

4-30-2016 17:55:05 24 Ja, uppläsning tillsammans med 
markör.

5-2-2016 10:28:21 20  Ja, uppläsning av texten.

Varför?

Lätt att veta var man är och således 
lättare att koncentrera sig

Tycker att det gör det lite lättare att 
fokusera på innehållet i texten, man 
hänger med lättare!

För att det satte en bra takt på 
läsningen och "tvingade" en att hänga 
med.

Tyckte att det förvirrade mig mest

Skulle kunna vara väldigt hjälpsamt 
när man lär sig nya språk. Tidigt i 
svenskundervisningen eller i andra- 
och tredjespråk. 

Upplevde dem mest som störande 
moment, läser bäst själv/tyst

Uppläsning av texten kan möjligtvis 
vara bra för att öka förståelsen av 
texten

Jag tyckte att vanlig läsning var 
bekvämare.

För jag tror mitt läsande behöver den 
extra pushen.

Krångligt

Det gick snabbt att ta till sig innehållet 
i texten.

Jag tyckte det var enklare att förstå, 
men det beror även på situationen. 
Och självklart att man fick styra mer 
själv, tex om jag vill läsa om nått jag 
inte förstod.

Ja

Enkätsvar 
Enkät 2 
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