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Omega-is-d – datoriserad lästräning för döva barn 
 

Anders Hermansson 

 
Syftet med studien var dels att utveckla och anpassa det datorbaserade 

lästräningsprogrammet Omega-is till döva barns behov vid läsning och dels 

att utvärdera om träning i den utvecklade versionen av Omega-is hade effekt 

på döva elevers läsning. Det predicerades att läsningen skulle förbättras som 

följd av träning och att ett eller flera av mätinstrumenten skulle kunna förklara 

vad i läsningen som förbättrats. Tolv döva elever, 7-12 år gamla i årskurserna 

1-2 och 4-6, deltog i en interventionsstudie med cross-over-design. Deltagarna 

slumpades med avseende på årskurs till två grupper med vardera maximalt 9½ 

möjliga träningsdagar. De testades vid tre tillfällen, Pretest 1, Pretest 2 och 

Posttest där tre kognitiva test administrerades vardera en gång och tre lästest 

vid varje testtillfälle. Kvalitativ data i form av skriftlig och muntlig feedback 

inhämtades från lärare efter interventionens slut. I linje med prediktionen fick 

elever i årskurs 1-2 signifikant förbättrad ordavkodning (p < .05) som följd av 

träning i Omega-is-d. 

 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) uppskattar antalet barndomsdöva till mellan 

8 000 och 10 000 (SDR, 2010). Begreppet barndomsdöv inbegriper de som är döva 

sen födseln eller som blir det innan talspråksutvecklingen kommit igång och använder 

teckenspråk som sitt primära språk för kommunikation. Varje år föds det ca 200 barn 

som är döva eller har en så kraftig hörselskada att de behöver hörapparat. Utav dessa 

är det ca 60-70 barn som är beroende av teckenspråk och av undervisning i 

specialskola för döva och hörselskadade (Statens offentliga utredningar [SOU], 

2006:54). Det finns idag fem regionala specialskolor som ger döva och hörselskadade 

barn en tio-årig grundskoleutbildning.  

 

Dövas undervisning i ett historiskt perspektiv 
I Frankrike grundade prästen Abbé de l’Epée år 1760 en dövskola. På skolan 

undervisades eleverna med hjälp av teckenspråk, den så kallade teckenmetoden 

(Schönström, 2010). År 1808 startade Pär Aron Borg den första dövskolan i Sverige, 

som senare kom att bli Manilla-skolan i Stockholm. Borg skapade det svenska 

handalfabetet, som används än idag, för att nyttjas i den teckenspråksbaserade 

utbildningen som gavs på skolan (Ahlgren & Bergman, 2006). Historiskt sett har det 

funnits en tro att en normal kognitiv utveckling är beroende av ett talat språk 

(Marschark, 2006). Under 1800-talet växte en kritik gentemot teckenmetoden 

(Schönström, 2010) och år 1880 hölls en stor internationell dövlärarkonferens i 

Milano där det beslöts att dövas undervisning skulle baseras på den orala metodiken. 

Eleverna skulle normaliseras och anpassas till samhället och därför ansågs det talade 

språket, enligt den rådande tidens vetenskapliga synsätt, viktigare än teckenspråket. 

Detta kom att prägla den pedagogik som användes i hela Europas och Sveriges 

undervisning av döva ända fram till början av 1980-talet. Under denna tid var 

teckenspråket förbjudet i skolan. Eleverna skulle lära sig tala genom talträning och 
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inhämta kunskap genom att läsa lärarens läppar. Med den tekniska utveckling som 

skedde fram till 60-talet, t.ex. i form av hörapparater, kunde man också se att denna 

undervisningsform gav bättre och bättre skolresultat (SOU, 1955:20). Men resultaten 

blev aldrig desamma som för hörande elever.  

Under 70-talet ökade förståelsen för att hållningen gentemot dövhet och 

teckenspråket var diskriminerande och därmed hade en förändring av samhällets syn 

påbörjats (SOU, 2006:54). Man införde så kallad tecknad svenska i undervisningen, 

där varje talat ord skulle motsvaras av ett tecken, för att se om en mer direkt koppling 

mellan ett talat ord och ett tecken kunde underlätta för döva barn att ta till sig det 

svenska språket (Svartholm, 2010). Det visade sig dock ge mindre effekt än förväntat. 

Förklaringen ligger i hur teckenspråket och svenskan både är lika och olika varandra 

(Svartholm, 1997). Teckenspråket är spatialt organiserat och använder till skillnad 

från svenskan det tredimensionella rum som finns framför den som tecknar. Förutom 

så kallade manuella tecken, producerade med en eller båda händerna, används även 

icke-manuella signaler t.ex. mimik, munrörelser och blick- och rörelseriktning på 

olika sätt som förmedlare av information (Ahlgren & Bergman, 2006). Tecken 

medföljs på så sätt av en rik information från de icke-manuella signalerna på ett sätt 

som ej motsvaras i svenska språket. I likhet med svenska språket är teckenspråket 

sekventiellt uppbyggt på så sätt att ord följer ord och meningar följer meningar osv. 

Teckenspråket har dock sin egen meningsuppbyggnad och grammatik. Då 

teckenspråket och svenskan kombineras i den tecknade svenskan blir tecknens 

organisation underordnade det talade språkets och teckenspråkets naturliga 

uppbyggnad och användning av det tredimensionella rummet minskar och förändras. 

Information i den talade svenskan såsom prosodi, intonation och betoning kan ej 

fullgott förmedlas på ett visuellt sätt och är därför beroende av mottagarens 

kunskaper i svenska för att kunna utläsas. De förväntade resultaten av den tecknade 

svenskan uteblev alltså som följd av att den tecknade svenskan ej kunde motsvara den 

information och det rika språk som teckenspråket ger (Svartholm, 1997, 2010).   

1981 blev Sverige först i världen att erkänna teckenspråket som ett eget språk. 

(SOU, 2006:54). Detta ledde till att det 1983 infördes en ny läroplan för specialskolan 

där dövas rätt till två språk var lagstadgad. Döva har sedan dess rätt till undervisning 

på sitt förstaspråk, dvs. teckenspråk. I och med detta erkändes även att teckenspråket 

är ett annat språk, skiljt från det svenska språket. Läroplanen för specialskolan har, 

utöver grundskolans mål, särskilda mål för döva och hörselskadade elever i svenska 

och engelska: 

 
Specialskolan ansvarar för att varje döv eller hörselskadad elev efter 

genomgången specialskola 

• är tvåspråkig, dvs. kan avläsa teckenspråk och läsa svenska samt uttrycka 

tankar och idéer på teckenspråk och i skrift och 

• kan kommunicera i skrift på engelska (LPO 94 1994, s. 11). 

 

Undervisningen har alltså förändrats från att vara baserad på tal till att ges på 

elevernas förstaspråk och vara tvåspråkig, där svenska språket anses vara det andra 

språket. Det svenska teckenspråket (SSL) ses som ett fullvärdigt språk och utgör 
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grunden genom vilken svenskans likheter och skillnader förklaras och kontrasteras 

för att på så sätt kunna läras in (Svartholm, 2005). 

 

Läsutveckling i allmänhet 
Läsning är en komplicerad process som innehåller flera delar. Arnqvist (1993) menar 

att de två mest centrala färdigheterna i att kunna läsa är avkodning och förståelse. 

Avkodningen innebär barnets förmåga att uppfatta de olika delarna som ingår i 

skriftspråket och kan beskrivas som en förmåga som växer fram i olika stadier. Först 

använder sig barnet av kontexten för att tillskriva ett ord dess mening, en slags 

pseudoläsning. Senare använder sig barnet mer av en logografisk-visuell läsning. 

Orden känns då igen mer på deras utseendemässiga utformning än genom en 

förståelse för ordets beståndsdelar. Efter hand växer en förståelse för bokstävernas 

enskilda roll i ordet. Hörande barn gör en koppling mellan bokstäverna och 

språkljuden eller fonem och kan börja ljuda orden, sk. alfabetisk-fonemisk läsning. 

Huruvida döva barn gör samma typ av fonologiska koppling är omdebatterat. Men det 

finns forskning som visar att exempelvis bokstavering av ord med handalfabetet kan 

ha motsvarande funktion som hörande barns ljudning (Alvardo, Puente & Herrera, 

2008; Puente, Alvardo & Herrera, 2006). Då barnet börjar använda sig av ortografisk-

morfemisk läsning har avkodningen blivit mer automatiserad och de ord som barnet 

lärt sig finns snabbare tillgängliga för dem i form av ordbilder. Nu blir texten lättare 

för barnet att ta till sig och fokus kan riktas mot dess innebörd (Arnqvist, 1993).  Ju 

mer van läsare barnet blir desto lättare blir det för barnet att avkoda och skilja ord 

från varandra genom kunskap om skriftspråkets uppbyggnad och vilka bokstäver som 

oftare eller mindre ofta kombineras med varandra (Jacobson, 2001). En god kunskap 

om morfem, den minsta betydelsebärande delen av språket, tros även vara viktigt för 

en effektiv ordavkodningsförmåga. Förståelsen av en text är kopplad till högre 

kognitiva processer där tidigare kunskaper i det man läser om och bearbetningen av 

det som läses samspelar (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001). Även motivation är en 

viktig faktor då barn lär sig läsa. Negativa erfarenheter av läsningen kan påverka 

självförtroendet och leda till en ovilja att fortsätta försöka lära sig. Därför är ett 

positivt möte med läsning viktigt för den framtida läsutvecklingen (Arnqvist, 1993). 

 

Forskning om döva och hörselskadades andraspråksinlärning 
Det är förhållandevis kort tid sedan dövas skolform förändrades och det finns därför 

relativt lite forskning gjord på hur dövas andraspråksinlärning ser ut, både i Sverige 

och internationellt. Den som gjorts talar för att döva och hörselskadade fortfarande 

ligger betydligt under jämnåriga normalhörandes läsförståelsenivå då de är 18 år 

(Traxler, 2000). Enligt Marschark och Harris (1996) ligger 18-åriga döva elever på en 

läsnivå som motsvarar ett 8 eller 9-årigt normalhörande barns läsnivå. En Holländsk 

studie med 464 deltagare visade att även om deltagarna i genomsnitt hade sju års 

lästräning i skolan så motsvarade läsförståelsen den i första klass hos hörande barn 

(Wauters, van Bon & Tellings, 2006).  

Heiling (1993) gjorde en tidig jämförelse av skolresultat mellan elever som 

utbildats på 60-talet med den gamla pedagogiken jämfört med de som utbildats med 
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den nya. Resultatet visade att grupperna hade samma allmänna begåvning, men den 

senare var klart överlägsen den tidigare i att förstå och uttrycka sig på skriven 

svenska. Resultatet visade också på en bättre numerisk och matematisk förmåga 

jämfört med tidigare. Tidigare forskning, som då baserats på elever som fått 

talundervisning, hade visat att en ökande grad av dövhet var förknippat med en sämre 

läsförmåga, vilket inte längre kunde påvisas.  

Hendar (2004) gjorde en studie på hörselskadade elever i årskurs 2-6. Denna visade 

att de yngre barnens läsnivå var densamma som för normalhörandes. De äldre 

barnens läshastighet var signifikant lägre jämfört med normalhörande barns och 

andelen låga poäng på läsförståelsen var betydligt större hos de hörselskadade barnen.  

För att vara behörig till att söka in till den svenska gymnasieskolan krävs det att 

man har godkänt i tre så kallade kärnämnen; svenska, engelska, matematik och för 

elever i specialskolan även i ett fjärde ämne, teckenspråk. I en rapport av 

Specialskolemyndigheten [SPM] (Hendar, 2008) beskrivs hur eleverna i de olika 

skolformerna når upp till de nationella kunskapskraven.  Resultatet visar att åren 

2002-2006 var det 38 % av eleverna i specialskolan som var behöriga för 

gymnasieskolan. För normalhörande var motsvarande siffra 90 % år 2006. I 

kärnämnet svenska nådde 54,3% av eleverna i specialskolan ej målen för godkänt. 

För normalhörande elever i grundskolan var motsvarande siffra 5,9 % år 2006. En 

förklaring bakom dessa siffror kan ligga i själva populationen i respektive skolform. 

Förutom att specialskolans elever är döva eller hörselskadade karakteriseras gruppen 

av att ca 30% av eleverna bedömdes ha ytterligare funktionssvårigheter  och 40% av 

eleverna bedömdes ha behov av särskilt stort stöd för sina svårigheter i skolan. 

Ungefär 25% av eleverna har invandrarbakgrund och kan därför ha föräldrar som ej 

kan svenska, SSL eller använder ett annat språk i hemmet. År 2007 skrevs 32% av de 

nya eleverna på specialskolan in på årskurserna 7-10. Det kan vara problematiskt att 

byta skola efter några år, då risken finns att eleven ej har utvecklat varken bra 

svenska eller SSL, vilket ger svårigheter i skolgången (Hendar, 2006; Svartholm, 

2010). Ur ett nationellt perspektiv är 54,3% en hög siffra jämfört med andelen 

normalhörande elever, men inte då den ses ur ett internationellt perspektiv. 

Internationella jämförelser av resultat bör dock göras med försiktighet eftersom 

skolsystemen och undervisningen kan se mycket olika ut (Svartholm, 2010). 

 

Varför kan döva och hörselskadade elever ha svårare för att lära sig 

svenska som andraspråk? 
Forskning sker inom flera områden för att identifiering av bakomliggande faktorer så 

att man utifrån dem ska kunna underlätta för döva i deras läsinlärning. En faktor som 

spelar roll för barnets läsutveckling är hur väl utvecklat förstaspråk det har 

(Schönström, 2010). Enligt Strong & Prinz (1997) var döva barn med döva mödrar 

signifikant bättre än döva barn med hörande mödrar på både engelska och American 

Sign Language (ASL). Mayberry, Lock & Kazmi (2002) menar att vuxna döva som 

fått lära sig teckenspråk i tidig ålder får en bättre läsförståelse än de som lär sig det 

senare. Hemsidan för Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn 

(DHB) www.dhb.se anger att ca 95% av alla döva och hörselskadade barn har 
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hörande föräldrar. Ofta kan föräldrarna inte teckenspråk utan börjar lära sig det då 

hörselnedsättningen har konstaterats. Barnet föds då in i en miljö som till en början ej 

är rik på det språk de kan tillägna sig, vilket kan påverka möjligheten för 

språkinlärningen framöver. För en del döva barn innebär det att de ligger språkligt 

efter då de börjar skolan. Samtidigt som de då börjar utveckla sitt förstaspråk, ska de 

också börja lära sig ett helt nytt språk och läsa och skriva (Marschark & Harris, 1996; 

Svartholm, 1998).  

Normalhörande barn lär sig läsa bland annat genom att de lär sig se sambandet 

mellan det talade språket, som de redan kan, och det skrivna ordet då de ljudar dem 

(Arnqvist, 1993; Goldin-Meadow & Mayberry, 2001; Schönström, 2010). Detta 

kallas fonologisk omkodning. När de väl har lärt sig ”knäcka koden” mellan det 

talade och skrivna språket utvecklas deras läsning allt snabbare. Som en naturlig följd 

av att vara döv har man en mindre tillgång till talat språk och då även den fonologiska 

information som kan hjälpa till vid inlärningen det skrivna språket. Detta är dock ej 

en heltäckande förklaring eftersom många döva ändå blir mycket skickliga läsare. 

Enligt Goldin-Meadow et al. (2001) så blir döva barn som är duktiga på ASL bättre 

på att läsa engelska än döva barn som är mindre bra på ASL. ASL och engelska är, 

precis som i jämförelsen SSL och svenska, två skilda språk med olika språkliga 

strukturer. De menar att de döva barnen kan använda sig av teckenspråket, även om 

det har en annan uppbyggnad än det språk som ska läsas, och låta det utgöra en 

visuell grundstruktur genom vilken de kan förstå det skriva språket. De kan ”knäcka 

en visuell kod”, vilket kan sägas är en ortografisk omkodning. Detta utesluter dock 

inte att barnen även kan utveckla en fonologisk medvetenhet. Man har sett att de döva 

som blir skickliga läsare ofta har en fonologisk medvetenhet, men det går inte att 

avgöra om den fanns innan de lärde sig läsa eller om den utvecklats som följd av att 

de lärt sig läsa (Musselman, 2000). De döva som har teckenspråk som sitt modersmål 

använder sig oftare av en ortografisk omkodning jämfört med de som är döva eller 

hörselskadade men har vissa hörselrester kvar och oftare använder tal, vilka använder 

sig mer av den fonologiska omkodningsstrategin (Wilbur, 2000).  

Handalfabetet är en del av teckenspråket som barn lär sig i tidig ålder. Det har från 

början ingen koppling till det skrivna eller lästa språket utan används då mer som en 

kompletterande del av teckenspråket. Roos (2004) observerade hur eleverna i hennes 

studie kunde använda sig av bokstavering för att memorera ords stavning. De lärde 

sig hur en bokstaverad bokstav motsvaras av en skriven och hur själva 

bokstaveringen kan fungera på motsvarande sätt som ord kan ljudas (Roos, 2004). 

Bokstavering kan fungera som en ortografisk omkodning, men än finns det lite 

forskning gjord på området (Musselman, 2000). 

Normalhörande barn som ska lära sig läsa kan ljuda det skrivna ordet och sedan 

direkt känna igen det från de ord han eller hon redan känner till. För döva finns det 

inget liknande samband mellan det skrivna ordet och dess teckenspråkstecken. Därför 

måste varje ord i sig ges en betydelse och förklaras för att kunna läras in. Detta 

understryker vikten av att text kan tillägnas i ett socialt sammanhang, med antingen 

vuxna eller kamrater (Roos, 2004). I den undervisningen i svenska för döva är en 

viktig del av pedagogiken att läraren använder sig av teckenspråket som huvudspråk 
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och hjälper eleven att förstå svenskans ord och uppbyggnad genom att kontrastera 

dem mot teckenspråkets (Svartholm, 2005). Detta ställer också krav på att eleven kan 

resonera över det egna språket och hur man använder det för att sedan kunna se hur 

svenskan förhåller sig gentemot det (Svartholm, 1998; Wilbur, 2000). Denna meta-

lingvistiska medvetenhet är en viktig del av andraspråksinlärningen (Rathmann, 

Mann & Morgan, 2007). Läraren ska alltså snarare än att bara låta eleven läsa rakt av, 

hjälpa eleven att se svenskan i perspektiv av teckenspråket och hjälpa eleverna att 

förstå textens innehåll och dess betydelse i sin kontext, vilket understödjer förståelse 

(Evans, 2004). 

 

Dövas arbetsminne 
Döva har generellt samma kognitiva förmågor som normalhörande. Men som följd av 

teckenspråkets mer visuospatiala orientering kan delar av hur språket bearbetas i 

hjärnan vara annorlunda jämfört med talade språk för normalhörande (Rudner, Andin 

& Rönnberg, 2009). Enligt MacSweeney, Waters, Brammer, Woll & Goswami 

(2008) är den fonologiska bearbetningen till viss del supramodal. Det har också visats 

att döva kan ha en annorlunda neural organisation, som kan stödja deras fonologiska 

bearbetning (Aparicio, Demont, Gounot & Metz-Lutz, 2009). Korttidsminnet kan ses 

som ett tillfälligt minne där information kan hållas en kortare stund. Om det hålls där 

tillräckligt länge kan informationen övergå till ett mer långvarigt långtidsminne 

(Atkinson & Shiffrin, 1968). Arbetsminnet är ett system som understödjer våra 

tankeprocesser genom att tillfälligt hålla och samordna aktuell information från vår 

perception, långtidsminne och våra handlingar. På så sätt har det och dess kapacitet 

en viktig roll i vår möjlighet till inlärning av språk. Den ursprungliga modellen av 

arbetsminnet, presenterad av Baddeley & Hitch (1974), delas upp i de tre 

huvuddelarna fonologiska loopen, visuospatiala skissblocket och centrala exekutiven. 

Den fonologiska loopen håller talad information aktuell för processering och kan 

behålla den där längre om den repeteras och kan då även övergå till långtidsminnet 

(Baddeley, 2003). Om informationen inte repeteras börjar den försvagas efter någon 

sekund. Det visuospatiala skissblocket kan temporärt lagra och manipulera spatial och 

visuell information. Centrala exekutiven är ansvarig för koordineringen av 

information och kan sägas kontrollerar den fonologiska loopen och det visuospatiala 

skissblocket.  

Ett sätt att mäta arbetsminnet är genom att försöksdeltagaren presenteras en siffer-, 

bokstavs- eller ordsekvens, vilken sedan återges baklänges. Framlänges återgivning är 

å andra sidan ett klassiskt mått på korttidsminnets kapacitet. Vanligen är det 

begränsat till 7 +/-2 enheter (Miller, 1956) och som en följd av att minnet avtar, om 

det ej repeteras, minns senare enheter i sekvensen bäst. Sifferspann har visat sig vara 

mindre lämpligt för mätning av arbetsminne hos döva då en del av teckenspråkets 

tecken är mer fonologiskt lika än i både talad svenska och engelska (Rudner, Andin, 

Rönnberg, 2009). Korttidsminnet för tecken är 5 +/-1 enheter både för döva och för 

hörande som tecknar medan arbetsminnets kapacitet i övrigt för att lagra och 

manipulera språklig information är densamma (Boutla, Supalla, Newport & Bavelier, 

2004). Detta talar för att korttidsminnets kapacitet inte är en direkt följd av att vara 
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döv utan är beroende på språkmodalitet. En förklaring till varför minnesspannet är 

kortare för tecken än för ord är att varje tecken i sig innehåller mer information 

jämfört med ett ord i ett talat språk (Bellugi & Fischer, 1972). Andra förklaringar kan 

vara att teckenspråksanvändare primärt använder en spatial kodning då hörande talare 

använder sig av en temporal. Det kan också bero på testens utformning som oftast 

utformas så att man ska upprepa stimuli i samma ordning som det presenterades. Det 

auditiva systemet har visat sig vara mycket effektiv på att behålla 

presentationsordningen, till skillnad från det visuella systemet som istället visats vara 

effektivare med annan typ av information såsom spatial. Andra förklaringar kan vara 

den längre presentationstiden för tecken än för talade ord, fonologiska likheter, 

artikulatoriska skillnader eller den temporala ordningen (Andin, Rönnberg & Rudner, 

2010; Boutla et al., 2004).  

En del forskare menar att den fonologiska omkodningen i arbetsminnet är 

avgörande för språkinlärningen medan andra menar att döva kan använda sig av 

andra strategier (Wennerberg, 2002).  

Exekutiv kontroll är en av vårt arbetsminnes funktioner. Bilingualism har setts ge 

både fördelar och nackdelar jämfört med de som bara använder sig av ett språk. 

Bialystok, Craik & Luk (2008) visade i sin studie att hörande tvåspråkiga har en 

bättre exekutiv kontroll men svårare för lexikaliska uppgifter än vad hörande 

monolinguära har. Deras förklaring till detta är att tvåspråkighet leder till ett behov av 

att inhibera det språk som ej används. Detta ställer högre krav på de exekutiva 

funktioner som används vid språkligt användande och därför blir mer utvecklade, 

vilket i sin tur kan ligga bakom en minskad effektivitet i exempelvis lexikal 

framplockning i det språk som ska användas.  

 

Datorhjälpmedel 
Den senaste tidens snabba tekniska utveckling har skapat en mängd nya sätt att 

inhämta information och kommunicera på. Detta har döva personer varit snabba med 

att ta till sig t.ex. genom webbaserad undervisning på teckenspråk, videosamtal 

genom mobiltelefoner.  

Myndigheten för skolutveckling (2007) har i sin rapport sammanställt 

internationell forskning som visar på hur IT kan användas i skolan och hur den kan 

bidra till elevers lärande i skolan. Rapporten visar att arbete med IT i skolan ger ökad 

motivation hos elever. Detta kan i sin tur leda till ökad uppmärksamhet och 

engagemang under lektionerna och därför främja inlärning. ”Flera studier har kunna 

[sic] visa tydliga tecken på att visuella digitala tekniker (till exempel animationer, 

simuleringar och rörliga bilder) engagerar elever och förstärker den begreppsmässiga 

förståelsen.” (s. 6). Dock skall det observeras att det i rapportens underlag ej har 

inkluderats studier som rör elever med särskilda behov. Klingberg, Forssberg & 

Westerberg (2002) visar att personer med funktionshinder kan öka mängden 

information som kan hållas i arbetsminnet genom träning i ett datoriserat program. 

Effekten sågs även generaliseras till uppgifter som ej tränats på, vilket gör denna typ 

av träning motiverad för barn med funktionshinder. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2008) framhåller att IT är ett är viktigt verktyg för alla elever med 
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funktionsnedsättningar eftersom läromiljön kan anpassas efter deras behov och kan 

ge bra alternativa stöd för inlärning. De efterfrågar därför utveckling inom detta 

område.  

Det finns mycket få studier gjorda på vilken effekt multimediaprogram kan ha på 

dövas läsinlärning. Gentry, Chinn & Moulton (2004/2005) undersökte hur döva 

elevers läsförståelse berodde på vilket sätt informationen presenterades för dem. 

Deltagarna var i åldrarna 9 till 18 år. Resultatet visade att av de fyra 

presentationssätten, bara text, text med bilder, text med teckenspråk och text med 

bilder och teckenspråk, så var text med bilder den presentationsform som gav bäst 

läsförståelse. Reitsma (2009) testade två olika datorövningar på elva döva barn med 

en medelålder på 7 år och 10 månader. Den första övningen gick ut på att barnen 

utifrån tre ortografiskt snarlika alternativ skulle välja det ord som passade till en bild 

eller en film med tecken som visades. Den andra övningen gick ut på att barnen 

skulle välja den korrekta bilden eller tecknet av tre möjliga alternativ till ett skrivet 

ord. Studien visade att de datorbaserade övningarna kan underlätta döva barns 

läsinlärning. Den första övningen, som främst tränade barnens ortografiska 

igenkänning av orden, visade sig ge bäst resultat. I likhet med Gentry et al. 

(2004/2005) visade även denna studie en större inverkan på elevernas läsning då 

orden presenterades med bilder jämfört med då de presenterades med tecken på film. 

 

Syfte 
Omega-is är ett multimedieprogram som har visat goda resultat i utvecklingen av 

läsförmåga hos barn med olika inlärningssvårigheter (Tjus, Heimann & Nelson, 

2004). Denna studies första syfte är att utveckla och anpassa Omega-is till döva barns 

behov vid läsning. Dess andra syfte är att utvärdera om träning i den utvecklade 

versionen av Omega-is har effekt på döva elevers läsning. 

 

Frågeställningar 
 Förbättras döva elevers läsning av träning med den utvecklade versionen av 

Omega-is? 

 Kan ett eller flera av mätinstrumenten förklara vad i läsningen som 

förbättrats? 

 

Hypoteser 
Nollhypotes: Ingen förbättring av elevernas läsning sker som följd av träning i den 

utvecklade versionen av Omega-is. 

Hypotes 1: Elevernas läsning förbättras då de tränat i den utvecklade versionen av 

Omega-is. 

Hypotes 2: Ett eller flera av mätinstrumenten antas kunna förklara vad i läsningen 

som har förbättrats. 
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Metod 
 

Denna studie utgör en del i ett större forskningsprojekt vid Institutionen för 

Beteendevetenskap och Lärande vid Linköpings universitet som syftar till att studera 

hur läsutveckling kan stödjas genom kognitiv träning. 

 

Deltagare 
Totalt deltog tolv döva elever i studien (för mer demografisk information se Tabell 

1). Eleverna gick i klasserna 1-2, 4 och 5-6 och slumpades klassvis ut till en av två 

grupper, Grupp 1 eller Grupp 2. Deltagarna rekryterades genom att en förfrågan 

skickades ut till lärarna på en statlig specialskola med grundskoleutbildning för döva 

och hörselskadade i en svensk stad. Lärarna informerades om studiens syfte och 

tillvägagångssätt och fick anmäla om de var intresserade av att delta med sina 

respektive klasser. De som anmälde sig intresserade fick i sin tur informera sina 

elever och deras föräldrar om studien och fråga om de ville delta. Ett 

informationsbrev om studien skickades ut till föräldrarna där både eleven och 

föräldrarna fick underteckna sitt samtycke till elevens deltagande i studien. 

 

 
Kommentar: 

a
Ålder anges i medelvärde och (standardavvikelse). 

b
Cochlea implantat (CI). 

c
Övriga 

primära språk är hemtecken, skandinaviska, europeiska och utomeuropeiska både verbala och 

teckenspråk. 

 

Programvara 
Omega-is är ett datorprogram som visat sig effektivt i att stödja barn i sin 

läsutveckling (Tjus, Heimann & Nelson, 2004). Det bygger på den pedagogiska 

modellen Multimedia, Interaction and Recasting model (MIR). Enligt den kan 

utveckling av läsförmågan stärkas genom användning av flera olika typer av 

modaliteter för att underlätta läsningen. Den pedagogiska modellen menar också att 

träningen kan ske med anpassat stöd av en lärare vilket kan underlätta vidare 

inlärning genom diskussion och reflektion kring det som händer i programmet 

(Heimann, Lundälv, Tjus & Nelson, 2004). 

Omega-is rymmer en träningsdel och en administratörsdel. I träningsdelen kan 

användaren arbeta med två olika typer av övningar. ”Skapa”, där användaren får öva 

Tabell 1. Demografisk information om deltagarna

Grupp 1 (n=6) Grupp 2 (n=6)

Ålder
a

9:3 (1:8) 9:3 (2:1)

Kön (flickor) 2 3

CI
b
 och/eller hörapparat 4 5

Elever Åk 1-2 3 3

Elever Åk 4-6 3 3

Neuropsykiatrisk diagnos 2 2

Använder primärt SSL
c

2 3
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på att utifrån olika tillgängliga ord bygga ihop meningar som sedan visas i en 

animation. I slutet av animationen visas även meningen som byggts ihop. ”Testa”, där 

en animation först visas varpå användaren får öva på att bygga ihop en mening med 

utgångspunkt i animationens innehåll. I båda övningarna ges auditiv feedback i form 

av att de enskilda orden och meningarna återges av en inspelad röst. Övningarna finns 

i sex olika nivåer, från att ett ord visas till längre historier. I programmets 

administratörsdel visas resultat och åtgången tid för de övningar som genomförts. I 

Omega-is finns även en inbyggd funktion att skapa nya övningar, vilket ger 

möjligheten att anpassa programmet efter den enskilde individens behov och intresse.  

Inför denna studie utvecklades delar av Omega-is till döva elevers behov. I samråd 

med en lärare från en grundskola för döva plockades 15 övningar ut ur den befintliga 

versionen och dessa bedömdes som lämpliga för normalfungerande elever i Åk 1 till 

4 och elever i högre klasser med språksvårigheter. Övningarna är ett-, två- och tre-

ords-meningar (se Figur 1). Till dessa övningar spelades totalt 220 teckenspråksfilmer 

in i en professionell studio med en döv aktör (se Figur 2). Filmerna implementerades 

sedan i programmet genom att de ersatte de existerande animationerna. Den 

utvecklade versionen av Omega-is kallas härefter Omega-is-d. 
 

 
Figur 1. Exempel på tre-ords-övning i Omega-is-d. 
 

 
Figur 2. Exempel på teckenspråksfilm i Omega-is-d. 
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Design och procedur 
Som Figur 3 visar genomfördes studien med en cross-over-design med två grupper 

där eleverna testades vid tre olika tillfällen. Designen kontrollerar för tidsbundna 

fenomen från att påverka resultatet och är fördelaktig vid ett litet deltagarantal. Vid 

varje testtillfälle användes ett rum på skolan avsett för psykologisk testning. 

 

 
Figur 3. Studiens design 

 

Deltagarna tränade i Omega-is-d vid en egen dator. Datorerna konfigurerades så att 

de ej spelade upp ljud, detta för att samma förutsättningar skulle råda för alla eleverna 

inklusive de som använde sig av hörhjälpmedel. För att kunna beräkna den tid varje 

enskilt deltagande elev tränade i Omega-is-d tilldelades de ett personligt USB-minne 

med programmet installerat på.  

Vid ett informationsmöte fick deltagarnas lärare en genomgång av och skriftliga 

instruktioner om studiens upplägg, Omegas-is-d och om deras roll i studien (se Bilaga 

A). Lärarna instruerades att stödja eleverna så att de kunde börja träna i programmet 

och efterhand som eleven klarade det, få träna självständigt med möjlighet att vid 

behov fråga läraren. Lärarna ombads anteckna på vilket sätt de hjälpt eleven och 

ungefärlig tid. 

Om lärarna ansåg det lämpligt gavs eleverna möjlighet att ta med programmet hem 

för att träna hemma. Skriftliga instruktioner skickades då med så att eventuella andra 

skulle kunna studera programmet utan att deltagarens träningstider i programmet 

skulle påverkas. 

Efter studiens anordnades ett möte där feedback om användningen av Omega-is-d 

och hur studien gått inhämtades. Några lärare kunde ej delta på mötet och skickade 

istället feedback via mail.  

 

Instrument 
Mot bakgrunden av vilka förmågor som enligt tidigare forskning är viktiga för 

läsning har tre instrument använts för att mäta olika kognitiva förmågor och tre 

instrument för att mäta eventuell förbättring i elevernas läsning. De kognitiva testen 

administrerades endast en gång per test och byttes därför vid de tre testtillfällena. Vid 

Pretest 1 administrerades Simon, Pretest 2 Ravens Coloured Progressive Matrices 

(kallas härefter Ravens CPM) och vid Posttest Framlänges- och Baklängesspann. 

Testen för att mäta förändringen i deltagarnas läsning inkluderade Woodcock, 

Läskedjor och TROG-2, vilka administrerades vid alla tre testtillfällena. Alla 

instruktioner vid testningen gavs på teckenspråk. 
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Kognitiva test 

Simon är ett visuellt datorbaserat test som mäter exekutivt fungerande i form av 

inhibering (Bialystok, Craik & Luk, 2008). Testet administrerades på en ASUS laptop 

med presentationsprogrammet DMDX (version 4.0.4.4). För varje uppgift visades 

omväxlande en röd eller blå rektangel antingen på höger eller vänster sida av 

skärmen. Då rektangelns färg var röd skulle deltagaren trycka på knappen ”M” med 

höger hand och då den var blå på knappen ”Z” med vänster hand. Totalt visades 16 

uppgifter. Rektanglarna presenterades slumpmässigt antingen på höger eller vänster 

sida. En rektangel med en färg vars knapp sitter på samma sida av tangentbordet som 

rektangeln visas är en kongruent uppgift. Då knappen sitter på andra sidan i relation 

till var bilden visas är det en inkongruent uppgift. I testet är hälften av uppgifterna 

kongruenta och hälften inkongruenta. Deltagarna instruerades att svara så snabbt som 

möjligt utan att göra fel. I analysen av resultatet beräknas åtgången tid för respons vid 

inkongruenta respektive kongruenta uppgifter. Differensen dem emellan är det 

sammantagna resultatet av testet. 

Ravens CPM mäter icke-verbal generell begåvning (Raven, Raven & Court, 1998). 

Testet innehåller 36 olika uppgifter, i tre deltest med ökande svårighetsgrad, där varje 

uppgift presenterar ett mönster med en bit som saknas. Deltagarens uppgifter är att 

välja en ut en av flera bitar som på ett logiskt sätt kompletterar mönstret. Poäng ges 

för varje korrekt löst uppgift. 

Framlänges- och Baklängesspann är ett datorbaserat test som mäter minnesspann. 

Testet är ursprungligen utformat av Andin, Rönnberg & Rudner (in prep). 

Administration genomfördes med ASUS laptop med presentationsprogrammet 

DMDX (version 4.0.4.4). Testet består av totalt 16 uppgifter med 2-9 bokstävers 

längd, två uppgifter på varje bokstavslängd. Ingående bokstäver valdes för att 

minimera den fonologiska likheten som ges av rimmande bokstäver i svenskan eller 

liknande handform i SSL (R, S, X, L, M, Q, G, H, J). Vid testets genomförande 

används tangentbordets NUM-pad där siffrorna 1-9 täckts med vardera en etikett med 

en bokstav (1-R, 2-S, 3-X, 4-L, 5-M, 6-Q, 7-G, 8-H och 9-J). I varje uppgift 

presenteras bokstäver på skärmen med en sekunds mellanrum varpå, då hela 

uppgiften visats, deltagaren får mata in de presenterade bokstäverna i rätt följd. I 

Framlängesspann matas bokstäverna in i samma följd som de presenterats och i 

Baklängesspann i omvänd ordning. Alla deltagare presenteras samma uppgifter, vilka 

finns förprogrammerade i fil som presentationsprogrammet presenterar. Deltagarens 

spannstorlek fastställs som den längsta uppgiften som klarats, då minst en uppgift per 

nivå klarats upp dit. 

 

Lästest 

Woodcock (svensk översättning av Woodcock Reading Mastery test; Woodcock, 

1998) mäter generell läsförståelse på meningsnivå. Varje uppgift består av en mening 

eller en text där ett ord utelämnats. Deltagaren får läsa uppgiften och sedan återge det 

utelämnade ordet. I det ordinarie testförfarandet återges det ordet på svenska. I denna 

studie besvarade deltagarna uppgifterna med teckenspråkets motsvarande tecken 
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alternativt bokstavering av det utelämnade ordet. Poäng ges för rätt ord och form och 

maxpoäng är 68. Då sex uppgifter besvarats felaktigt avbryts testningen.   

Läskedjor mäter olika nivåer av ordavkodningsförmåga (Jacobson, 2001; Hogrefe 

Psykologiförlaget AB, 2010). Testet har visat sig lämpligt som 

bedömningsinstrument för gruppen hörselskadade, men bör ej användas ensamt för 

bedömning av avvikande läsförståelse (Hendar, 2004). För deltagare i Åk 1-2 

administrerades deltestet Ordkedjor och för deltagare i Åk 4-6 deltesten Tecken-, 

Ord- och Meningskedjor. I deltestet teckenkedjor skiljs gemener, versaler och siffror 

från varandra genom att ett streck dras mellan dem. Ordkedjor består av flera ord i 

varje kedja som skall skiljas åt med ett streck. För Åk 1-2  innehåller varje kedja tre 

ord och för Åk 4-6 fyra ord. I Tecken- och Ordkedjor ges poäng för varje helt korrekt 

genomförd kedja. Deltestet Meningskedjor består av fyra sammanskrivna meningar, 

utan någon inbördes relation. Uppgiften är att skilja meningarna åt genom att sätta ett 

streck där punkt normalt borde finnas. Deltestet Teckenkedjor kan sägas mäta 

avkodning i form av visuo-motorisk snabbhet och ställer inte några krav på 

läsförmåga (Jacobson, 2001; Hogrefe Psykologiförlaget AB, 2010). Då Ordkedjor 

genomförs ställs det högre krav på ordigenkänning och förmågan att avkoda enskilda 

ord, men testet bedöms ändå ställa låga krav på läsförståelse. I deltestet 

Meningskedjor prövas utöver deltagarens ordavkodning även semantisk och 

syntaktisk förmåga vid läsning. Poäng ges för varje korrekt mening som skiljts ut. 

Alla deltest är tidsbegränsade till två minuter. Deltagarna instrueras att arbeta så 

snabbt de kan men ändå noggrant. 

TROG-2 mäter receptiv grammatisk förståelse i svenska (Bishop, 2009). I testets 

ursprungliga administrationsförfarande läses varje uppgift högt av testledaren, varpå 

deltagaren väljer en av fyra bilder, där tre är distraktorer, som passar till meningen. 

Till denna studie har testet anpassats till SSL genom att de ursprungliga meningarna 

översatts från svenska till SSL i samarbete med en professionell teckenspråkstolk och 

en lärare på en dövskola. Uppgifterna administrerades på teckenspråk varpå 

deltagaren fick välja en av fyra bilder. Testet har 20 block med vardera fyra uppgifter. 

Dess resultat baseras på antal korrekta block, där alla uppgifter i blocket måste klarats 

för att poäng skall ges. Då eleven ej gett något svar eller felaktigt besvarar alla 

uppgifterna i två block i följd avbryts testningen, alternativt om fem block i följd ej 

givits poäng. 

 

Dataförlust 
Studien hade på grund av sjukdom en elev i Grupp 1 som uteblev från posttestningen. 

En deltagare från Grupp 1 och två från Grupp 2 valde att ej genomföra testet 

Baklängesspann. 

 

Etiska överväganden 
Projektet som denna studie ingår i har godkänts av regionala etikprövningsnämnden i 

Linköping. Skriftligt informerat samtycke inhämtades från de elever och föräldrarna 

till de elever som önskade delta i studien. Alla barn och deras föräldrar fick ett 

informationsbrev som beskrev vad studien handlade om, varför den är intressant att 
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göra, dess upplägg, vilken informationsinhämtning som skulle göras, att resultaten 

redovisas i avidentifierad form, att deltagande är frivilligt och kan avbrytas närhelst 

deltagaren önskar. I informationsbrevet tydliggjordes även att den information som 

inhämtades av deltagaren ej lämnas ut till någon annan.  

 

 

Resultat 
 

Nedan presenteras resultaten från testen Woodcock, Läskedjor och TROG-2. Studiens 

frågeställning var om döva elevers läsning förbättras av träning med den utvecklade 

versionen av Omega-is. Denna frågeställning har besvarats genom analys av resultatet 

från en 2x3 (grupp; Grupp 1, Grupp 2 x testtillfälle; Pretest 1, Pretest 2, Posttest) 

mixad ANOVA med upprepad mätning med grupp som mellangruppsfaktor och 

testtillfälle som inomgruppsfaktor i testen Woodcock och TROG-2. Vid analysen av 

Läskedjor användes även mellangruppsfaktorn testversion eftersom beroende på 

elevens ålder har olika deltest och versioner av deltest av Läskedjor använts. På grund 

av att en testperson i Grupp 1 uteblev vid Posttest så estimerades data som densamma 

som vid Pretest 2. Eftersom ingen träning ägde rum för denna grupp mellan Pretest 2 

och Posttest, antas att ingen förändring bör skett. Antalet deltagare i studien är relativt 

lågt, resultat och signifikansnivåer bör därför tolkas med försiktighet. 

 

Lästest 
Den genomsnittliga träningstiden i Omega-is-d var per elev i Grupp 1 3h 45min 29s 

(SD 2h 52min 17s) och Grupp 2 hade 3h 17min 29s (SD 2h 45min 35s). Ett 

oberoende t-test visade att grupperna ej signifikant skiljde sig från varandra t10 = .29 

(p = .78). Deltagarnas prestation redovisas gruppvis för varje test och testtillfälle i 

Tabell 2.  

 

 
 

ANOVOR  
Analysen av resultatet i testet Woodcock från de tre testtillfällena Pretest 1, Pretest 2 

och Posttest visade ingen signifikant förbättring i prestation över tid och ej heller 

någon interaktion med grupp.  

I testet Läskedjor gjordes två olika analyser som följd av att beroende på vilken 

årskurs deltagarna gick i har de gjort olika många och olika versioner av deltest.  

Tabell 2. Medelvärden och (standardavvikelser) av deltagaranas prestation för varje test och testtillfälle

Grupp 1 (n=6) Grupp 2 (n=6)

Pretest 1 Pretest 2 Posttest Pretest 1 Pretest 2 Posttest

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)

Woodcock 3.67 (2.42) 2.83 (1.94) 2.67 (1.97) 8.17 (10.01) 9.00 (12.07) 8.83 (12.35)

Ordkedjor Åk 1-2 3.67 (3.22) 7.33 (2.89) 5.67 (3.22) 4.67 (3.79) 4.67 (2.89) 7.00 (6.00)

Teckenkedjor Åk 4-6 8.67 (3.06) 12.67 (5.03) 14.67 (4.62) 19.33 (2.89) 23.00 (4.58) 24.00 (1.73)

Ordkedjor Åk 4-6 4.33 (1.53) 3.67 (2.89) 4.67 (2.52) 11.67 (10.50) 16.33 (11.59) 14.33 (10.97)

Meningskedjor Åk 4-6 0.33 (0.58) 1.00 (1.73) 1.00 (1.73) 12.67 (15.54) 14.67 (17.47) 18.33 (25.93)

TROG-2 5.33 (4.08) 5.00 (3.52) 7.5 (4.85) 6.00 (3.85) 8.50 (5.32) 8.50 (6.47)
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Analysen av deltestet Ordkedjor gjordes på resultatet från både Åk 1-2 och Åk 4-6. 

Analysen visar på en signifikant trevägs interaktionseffekt mellan tid, grupp och 

testversion, F(1.83, 14.63) = 4.20, p < .05 med Huynh-Feldt-justering för icke-

sfäricitet. Beräkning av enkla effekter med oberoende T-test, ensidig prövning, visar 

en signifikant förbättring för eleverna i Åk 1-2, Grupp 1 från Pretest 1 (M = 3.67, SD 

= 3.38) till Pretest 2 (M = 7.33, SD = 3.64), t(14) = 3.04 (p < .01). Eleverna i Åk 1-2, 

Grupp 2 presterade en signifikant förbättring från Pretest 2 (M = 4.67, SD = 3.64) till 

Posttest (M = 7.00, SD = 3.80), t(14) = 1.94 (p < .05). Tidigare forskning har visat att 

ordavkodningsförmåga är en förutsättning för god läsning. Därför är det i linje med 

prediktionen att både Grupp 1 och Grupp 2 förbättrades i deltestet Ordkedjor som en 

effekt av träning i Omega-is-d under sina respektive träningsperioder. Ingen 

förbättring skedde då de fick undervisning som vanligt. 

För analysen av resultatet från eleverna i Åk 4-6 användes de tre deltesten 

Teckenkedjor, Ordkedjor och Meningskedjor i samma ANOVA och gav en 

huvudeffekt av tid, F(2, 8) = 11.48, p < .01.  

Resultatet i testet TROG-2 visade en signifikant huvudeffekt av tid, F(2, 20) = 

3.92, p < .05. 

 

Kognitiva test 
Deltagarnas prestation i de kognitiva testen Simon, Ravens CPM, Framlänges- och 

Baklängesspann presenteras i Tabell 3. Oberoende T-test visar inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna på dessa test. 

 

 
Kommentar: Lägre n i framlänges- och baklängesspann beror på bortfall pga. sjukdom (en deltagare) 

och att testning ej kunde genomföras (tre deltagare). 

 

Korrelationer 
Korrelationer har beräknats för att undersöka den inbördes relationen mellan 

språkliga delförmågor och läsning samt relationen mellan kognitiva förmågor och 

läsning. Ingen korrelation återfanns mellan Simon och de andra testen. Ravens CPM 

visade en signifikant korrelation med Baklängesspann r = .72, p < .05 (n = 8). I 

Tabell 4 presenteras övriga korrelationer överskådligt. 

 

Tabell 3. Medelvärden och (standardavvikelser) av deltagarnas prestation i de kognitiva testen

Grupp 1 (n=6) Grupp 2 (n=6)

M (SD) M (SD)

Simon 132.01 (125.45) 170.09 (108.65)

Ravens CPM 24.00 (6.45) 27.17 (5.67)

Framlängesspann (n=5) 2.00 (1.23) 3.5 (1.87)

Baklängesspann (n=4) 2.25 (.50) (n=4) 3.25 (2.36)
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Kvalitativa data 
Kvalitativa data som inhämtas efter studien presenteras utförligt i Bilaga B. Bortsett 

från att eleverna lärt sig känna igen ord och att det eventuellt skapats en nyfikenhet 

för ord tyckte sig ingen av lärarna ha sett någon läsutveckling hos eleverna som följd 

av träningen. Lärarna upplever att programmet har en bra struktur som är lätt att 

förstå och använda både för dem och för eleverna. De upplevde att 

teckenspråksfilmerna var bra eftersom aktören tecknade både tydligt och lugnt. Några 

av filmerna var dock förvirrande för eleverna då läpprörelserna ej stämde överens 

med det som tecknades. Lärarna saknar animationer och/eller bilder i programmet. En 

del elever skulle vara hjälpta av det då det skulle ge en tydligare koppling mellan 

orden och det som tecknas. Vissa ord upplevdes som inte helt anpassade till elevernas 

nivå och det efterfrågades fler övningar och med ord som ligger eleverna närmre till 

hands. Lärarna önskade även att programmet gav mer och tydligare feedback då 

övningarna lösts korrekt respektive felaktigt. 

 

 

Diskussion 
 

Denna studie hade två syften. Först att utveckla och anpassa Omega-is till döva barns 

behov vid läsning. Därefter att utvärdera om träning i det utvecklade Omega-is har 

effekt på döva eller gravt hörselskadade elevers läsning. Det predicerades att 

elevernas läsning förbättras då de tränat i den utvecklade versionen av Omega-is och 

att ett eller flera av mätinstrumenten kunde förklara vad i läsningen som förbättrats.  

 

Resultatsdiskussion 
Studiens resultat måste sättas i relation till studiens upplägg och genomförande. 

Deltagarantalet är litet och mycket heterogent, vilket gör att generaliseringar måste 

göras med stor varsamhet.  

Det viktigaste resultatet från denna studie är att träningen med Omega-is-d gav en 

signifikant förbättring i deltestet Ordkedjor för eleverna i Åk 1-2. Det innebär att de 

fick en signifikant förbättrad ordavkodning och ordigenkänning. Korrelationen 

mellan deltestet Ordkedjor och det generella lästestet Woodcock visar att det finns ett 

starkt samband mellan ordavkodning och en generell läsförmåga. Det fanns även en 

stark korrelation mellan Ordkedjor och arbetsminnestestet Baklängesspann. 

Tabell 4. Korrelationskoefficienter (Pearsons r) och (antal deltagare) för korrelationer mellan kognitiva test och prestation på lästest

1 2 3 4 5 6

Testtillfälle Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest

1 Framlängesspann

2 Baklängesspann .60 (8) .60 (8)

3 Woodcock .51 (11) .47 (11) .68 (8) .68 (8)

4 Teckenkedjor .66 (5) .53 (5) .94 (4) .85 (4) .69 (6) .64 (6)

5 Ordkedjor .61 (11)
*

.57 (11) .76 (8)
*

.92 (8)
**

.89 (12)
**

.78 (12)
**

.71 (6) .72 (6)

6 Meningskedjor .30 (5) .17 (5) .77 (4) .67 (4) .98 (6)
**

.99 (6)
**

.69 (6) .55 (6) .96 (6)
**

.83 (6)
*

7 TROG-2 .47 (11) .44 (11) .29 (8) .55 (8) .58 (12)
*

.65 (12)
*

.61 (6) .57 (6) .66 (12)
*

.56 (12) .73 (6) .73 (6)

Kommentar:  Observera att korrelationen för Framlänges- gentemot Baklängesspann presenteras två gånger, men är samma utförda beräkning.

* korrelationen är signifikant på .05 nivå (tvåvägs signifikansprövning) ** Korrelationen är signifikant på .001 nivå (tvåvägs signifikansprövning)
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Ordavkodning är en av de avgörande delarna för en fungerande läsning tillsammans 

med förståelse (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001; Arnqvist, 1993; Evans, 2004; 

Jacobson, 2001; Rathmann, Mann & Morgan, 2007) och har en nära koppling till 

arbetsminnet som är en viktig del i vår inlärning av språk (Baddeley, 2003; Goldin-

Meadow & Mayberry, 2001). Varför just eleverna i Åk 1-2 fick denna förbättring kan 

inte med säkerhet sägas, men en möjlighet är att de genom programmet fick en nära 

koppling mellan olika svenska ord och deras motsvarande tecken. De tecken vars 

innebörd eleverna sen tidigare kände hjälpte dem att ortografiskt avkoda och känna 

igen det svenska språkets skrivna motsvarighet (Arnqvist, 1993; Goldin-Meadow, et 

al., 2001; Roos, 2004). I likhet med Klingberg, Forssberg & Westerberg (2002) visar 

datoriserad träning i Omega-is-d att träning av kognitiv funktion hos barn med 

funktionshinder kan ha en positiv effekt på andra funktioner. 

Denna studies data erbjuder flera intressanta möjligheter för analys och tolkningar, 

exempelvis av korrelationsmönstret. Detta ryms dock ej inom denna uppsats ramar 

och lämnas därför till framtida forskning. 

 

Metoddiskussion 
I början av utvecklingen av Omega-is undersöktes möjligheten att inkludera bilder 

och/eller animationer tillsammans med teckenspråksfilmer. Detta skulle kräva en 

större förändring i programmet vilket utifrån tillgängliga resurser och rådande 

tidsbegränsning ej var möjligt. Vid studiens slut gav deltagande lärare feedback om 

programmet och dess utformning, vilket ger underlag för hur man kan förstå resultatet 

och hur man kan fortsätta utvecklingen av Omega-is-d i framtiden. Omega-is-d har en 

god struktur som är lätt att förstå och använda sig av både för lärare och elever och 

bör därför behålla sitt upplägg. Utvecklingen av programmet bör främst inrikta sig på 

att implementera bilder alternativt animationer i programmet då dessa enligt lärarna 

kan underlätta inlärningen för eleverna. Detta ligger också i linje med de resultat som 

Gentry, Chinn & Moulton (2004/2005) och Reitsma (2009) fått. Vidare bör antalet 

ord och övningar utökas. Feedbackanimationerna bör ges en tydligare koppling till 

den övning som genomförts. Teckenspråksfilmerna bör gås igenom och kontrolleras 

så att läpprörelser och tecken stämmer överens. En framtida version av Omega-is-d 

skulle kunna anpassas än mer efter den enskilde elevens behov genom att ge 

möjligheten att reglera på vilket sätt stimuli ges. Programmet kan ställas in för att 

användas med bara bilder/animationer, bara filmer eller både bilder/animationer 

tillsammans med filmer. Beroende på hur långt eleven kommit i sin läsning kan olika 

mängd och typ av stimuli och övningars olika svårighetsgrad användas för att det ska 

lärande men samtidigt motiverande. En av teorierna bakom programmet är att då flera 

modaliteter hos mottagaren stimuleras, t.ex. genom text, teckenspråk, ljud och bilder, 

får användaren fler möjligheter att förstå och analysera det språkliga innehållet 

(Heimann, Lundälv, Tjus & Nelson, 2004). Programmet bör vid användning i 

undervisning även användas med de ljudfiler som redan finns kopplade till de 

meningar som kan byggas ihop.  

Den pedagogik som programmet bygger på, MIR, innefattar att programmet 

används tillsammans med en vuxen (Heimann, Lundälv, Tjus & Nelson, 2004). En 
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dialog kan då föras kring elevens arbete i programmet och på så sätt ge en djupare 

förståelse för orden och de meningar eleven kan konstruera (Evans, 2004); Heimann 

et al., 2004). Detta var praktiskt ej genomförbart i denna studie och skulle kunnat vara 

grund för en felkälla och kontrollerades därför genom att lärarna instruerades både 

muntligt och skriftligt i vilken utsträckning de fick hjälpa eleverna i programmet. 

Lärarna ombads även att anteckna hur mycket de bedömde de hjälpt varje elev i tid 

och på vilket sätt. Hjälpen har bestått av uppmuntran, återfokusering, feedback då 

eleven tecknat till rätt ord och skratt vid märkliga meningar. En elev visades ett par 

bilder som stöd. Sammantaget beräknade lärarna att aktiv hjälp till varje elev kunde 

röra sig om från en till några minuters hjälp. Eleverna har velat arbeta självständigt. 

Mängden hjälp eleverna fått av lärarna bedöms ej ha utgjort grund för att ha påverkat 

studiens resultat. 

Som följd av en elevs bortfall gjordes en estimering av den elevens posttest, där 

resultatet från Pretest 2 användes igen på alla uppgifter förutom på spanntesten. 

Denna estimering kan vara grund för en felkälla i studiens resultat, dock bör det ej ha 

påverkat resultatet för eleverna i Åk 1-2 i testet Ordkedjor då eleven ej var en av de 

eleverna. 

Gruppernas maximala antal träningsdagar i Omega-is-d var vardera 9½ dag. Det är 

en kort tid för en studie av detta slag och kan ha reducerat möjligheten att se effekter 

av träningen eftersom läsning i sig är relativt komplext att tillägna sig.  

Studiens ingående grupper är välbalanserade utifrån de demografiska uppgifterna, 

men ändå skiljer sig resultatet till synes ganska mycket åt i lästesten. Detta bör i mer 

ingående analyser i framtida studier hanteras på lämpligt sätt.  

Det finns idag inga test utformade för att mäta döva andraspråksinlärares svenska, 

därför har test av svenska språket för hörande anpassats och använts så som tidigare 

beskrivits. En modifiering av test kan innebära en förändring av vad man mäter. 

TROG-2 är konstruerat för att mäta receptiv grammatisk förståelse i svenska. Det kan 

diskuteras om och i så fall hur väl testets anpassade administration i denna studie mätt 

vad det ursprungligen avsetts göra.  

 

Slutsatser 
Träningen i Omega-is-d gav en signifikant förbättrad ordavkodningsförmåga hos 

eleverna i Åk 1-2. Ordavkodningen sågs även korrelera med läsförståelsen. Om 

programmet skulle användas med större hänsyn till dess pedagogiska grund, finns det 

anledning att anta att det även kan fungera som ett gott verktyg för en ökad 

läsförståelse.  

 

Framtida forskning 
Den data som inhämtats i denna studie, kan analyseras mer ingående än vad som 

redogjorts för i denna rapport. Exempelvis vore elevernas resultat intressanta att se i 

relation till normalpopulationens. En framtida studie skulle kunna göras på en likt 

ovan beskriven vidare utvecklad version av Omega-is-d, dock med en längre 

interventionstid och fler deltagare än i föreliggande studie. Även en mätning av 

barnets upplevelse av programmet vore värdefullt. 
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BILAGA A 

Genomgång av Omega och studiens upplägg 
 

Om Omega: 

Enkelt att arbeta med. Har en enkel struktur med två olika typer av lästräning. Jag och 

Martin har spelat in 220 st. teckenspråksfilmer som jag sedan har lagt in i 

programmet. Eftersom det krävs en film till varje mening i programmet så har jag 

varit tvungen att begränsa antalet övningar det för att rymmas inom mina tidsramar. 

Det finns nu så att man kan bygga 1,2 och 3-ordsmeningar. Beroende på hur långt 

eleven har kommit i sin läsning kan de behöva träna med olika längd på meningarna. 

Detta är något ni lärare får se tillsammans med eleverna, så att de tränar på en nivå 

som inte är för svår för dem.  

 

Varje elev har en egen USB-sticka med sitt namn på. Jag vill att varje elev använder 

sin egen sticka och inte någon annans. Detta är för att programmet har en inbyggd 

klocka som beräknar hur lång tid varje elev har jobbat i programmet. Detta är en 

värdefull data för mig när jag sedan går igenom studien och ska tolka dess resultat. 

 

Man startar programmet på ikonen ”Starta Omega”. Då man startat programmet 

dyker det ibland upp ett meddelande från datorns brandvägg. Jag är lite osäker på hur 

meddelanderutan kan se ut. Det kommer finnas två eller tre knappar man kan trycka 

på, den jag vill att ni ska trycka på kan heta olika saker: ”Häv blockering” eller ”Tillåt 

åtkomst” eller ”Fortsätt” eller ”Ok”. Tryck på den knapp som heter något sådant så 

kommer programmet sedan att fungera. Själva poängen är att vi ska tala om för 

brandväggen att programmet som vi har startat är inte farligt och kan köras. 

 

Välj ”Teckenspråk” och sedan ”Skapa” eller ”Testa”. Programmet har en 

mappstruktur där kan välja mellan 1, 2 eller 3-ordsövningar.  

 

Två typer av övningar: 

1. Skapa: Här får eleven öva på att bygga ihop en mening utifrån olika ord 

genom att klicka på dem. Sedan visas en teckenspråksfilm där meningen som 

byggts ihop visas + att meningen visas efter filmen. 

2. Test: Här får eleven först se en teckenspråksfilm och därefter försöka lista ut 

vilket/vilka ord som hör ihop med det som visades i teckenspråksfilmen. 

Det finns ljud i programmet, men jag vill att det körs utan. Detta för att jag vill att det 

ska vara samma förutsättning för alla eleverna. Tyvärr har jag inte kunnat stänga av 

det inne i programmet självt. Istället har jag har konfigurerat de datorer jag haft 

tillgång till så att de ej ska spela upp något ljud genom att tysta dem nere på den lilla 

högtalarikonen nere vid klockan på startmenyn. Om ni märker att det är ljud på någon 

av datorerna vill jag att ni stänger av det på den ikonen.  
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Hur eleverna ska arbeta med Omega: 

På frågan hur mycket eleverna ska sitta med programmet så kan jag bara svara – så 

mycket som det är möjligt för er lärare och ur mitt perspektiv – ju mer desto bättre, 

eftersom det ökar sannolikheten att man kan se resultat. Men jag kan inte gå in och 

styra hur ni lärare lägger upp undervisningen så det är upp till er. Tidigare har jag sagt 

3 ggr/v, vilket jag själv vill se som en undre gräns – mer är bättre. 

 

Eleverna får själva välja vad de ska göra i programmet, vilken typ av övningar (Skapa 

eller Testa). Det kan vara bra om ni lärare vill dirigera dem till en nivå som är lagom 

för dem. Då tänker jag på 1/2/3-ordsmeningarna. Men det är mycket upp till barnet, 

vad de vill göra och öva på. 

 

Ni pedagoger stöttar eleverna så att de använder sin egen USB-sticka, kommer in i 

programmet och kan starta övningarna. Tanken är att både Grupp 1 och Grupp 2 är 

klassvis i samma klassrum och på så sätt kan ni undervisa och samtidigt hjälpa de 

som arbetar med programmet om det är något de undrar över det. Jag tror att eleverna 

kommer klara sig ganska bra själva i Omega. 
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BILAGA B 

Feedback från lärarna 
 

Har ni sett någon utveckling hos eleven i arbetet med Omega/i övrig läsning? 

 Åk 1-2: Ingen läsutveckling som följd av träningen i Omega. Men de känner 

igen ord när de upprepat övningarna. 

 Åk 4: Nej 

 Åk 5-6: Nej. Eventuellt att det har skapats en nyfikenhet för vissa ord. 

 

Vilket stöd har barnen fått då de har tränat med programmet? 

 Åk 1-2: Vi har hjälpt i några minuter per elev i form av uppmuntran, gett dem 

feedback när de tecknat till rätt ord, skrattat tillsammans med eleverna när det 

dykt upp märkliga meningar, drivit på dem att fortsätta göra övningar.  

En elev har visats ett par bilder. Ca 1 minuts hjälptid. 

 Åk 4: Återfokusering. Gett bekräftelse på att de har gjort rätt. Ögonkontakt 

och nick. Detta gjordes i början av användningen av programmet.  

 Åk 5-6: Två assistenter har varit med i början. Men sen har eleverna velat sitta 

själva med programmet. Hjälpen har varit försumbar och mest bestått i 

återfokusering till programmet. 

 

Feedback om Omega, 

Detta har varit bra: 

 Bra struktur på programmet. Lätt att förstå sig på, lära sig och att ta sig fram i 

både som lärare och för eleverna.  

 Bra att programmet kunde administreras så lätt på USB-minnen och att barnen 

då fick sitt egna personliga. Underlättade mycket. 

 Nyfikenhet för ord väcks. 

 Bra att det är ett skalprogram som kan lägga in egna övningar i. 

 Bra med positiv feedback då lyckas.  

 Bra att det är på dator. Bra eftersom då är det mer avgränsat vilket är bra för 

barn med koncentrationssvårigheter. Blir mer koncentrerat och lättare för 

barnet att fokusera på det. 

 Jättebra att koppla svenska och SSL! 

 Bra att personen som tecknade var mycket tydlig och tecknade lugnt på 

filmerna. 

 Eleverna kände igen aktören i teckenspråksfilmerna vilket de tyckte var kul. 

 Det positiva är att det finns någon som vill göra sådana projekt och om 

programmet ändras/utvecklas så det passar döva/hörselskadade så är det ju 

jättebra. Datorprogram med tecken och bilder är bra att testa 

döva/hörselskadade för att det är svårt att ha testerna som är anpassade till 

hörande.   
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Detta har varit mindre bra: 

 Tar lite lång tid innan filmerna kommer upp (efter att meningen har satts 

ihop). Kan göra att man tappar intresset. Dock har de ej upplevt att eleverna 

har tappat intresset på grund av det – men risken finns.  

 Vissa munrörelser stämde inte överens med ordet som tecknades. Det gjorde 

en del av barnen förvirrade. Det får gärna vara övertydligt. Men det måste 

anpassas beroende på vilken nivå barnen ligger på. 

 En del teckenspråksfilmer av meningarna blev röriga. T.ex. ”Bollen flyger 

över planet.”. Men det är svåra meningar att teckna. Det blir rörigt. 

 Det saknas bilder och/eller animationer. De skulle göra det tydligare vad det 

var för något. En del av barnen saknar både svenska språket och ett bra SSL, 

vilket gör att det skulle behövas ytterligare ett stimuli som länk för att 

förtydliga vad som menas. 

 Grammatiska fel. 1-ordsövningarna ska vara i grundform och liten bokstav.  

 Borde vara obestämd form på orden. 

 Ordval. En del ord är olämpliga eftersom de ligger för långt ifrån elevernas 

värld. ”Lemur” – bokstaveras bara och är ett ganska onödigt ord att ha med i 

programmet. Orden bör anpassas till elevernas nivå och som ligger dem 

närmre. 

 Det behöver finnas fler övningar och ord. Eleverna lärde sig att de kommer i 

ett visst mönster. T.ex. att helikopter fanns på en viss plats i listan av ord  

(Min anteckning: Skulle vara bra om ordens platser i övningarna kunde 

randomiseras…) 

 Flera av eleverna har upplevt övningarna som svåra, och när det är för svårt 

vill de inte arbeta med det. 

 

Förslag på förändringar: 

 Skulle vara bra med bilder eller animationer i programmet. Bild+ord=bättre. 

Blir en tydligare koppling och lättare att komma ihåg för barnen. 

 Feedbacksbilden bör kopplas tydligare till den mening som eleven klarade. Så 

att de förstår att det de gjorde var rätt. Bättre utformade animationer. De ter 

sig ofta ologiska – om än lite småkul. 

 Det efterfrågades animationer när det blir fel också (av typen ”nu blev det 

galet” eller ”attans”) så att det blir tydligare att det blev fel och eventuellt att 

man ger det rätta svaret. Men det är viktigt att den feedbacken ej blir allt för 

negativ och därför blir omotiverande för eleven. 

 Kan vara bra att ha båda versionerna av programmet (alltså både med 

teckenspråksfilmer och med animationer) eftersom både SSL och svenska kan 

vara bra att testas. Barnen har olika behov och tillgodogör sig olika bra med 

olika stimuli, därför är det bra om möjligheten finns att välja utifrån barnets 

behov. 
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 Ha med ljud i programmet. Många barn har CI och kan tillgodogöra sig 

all/viss auditiv stimuli. 

 Se över grammatiken i språkdelen.  

 1-ordsnivån – välj bättre ord. Frekventa korta ord. Använd grundformen av 

orden. 

 Använd bättre ord. Lemur = dåligt. 

 Kontrollera att munrörelser stämmer överens med tecken. 

 Det är bra om barnet kan använda programmet tillsammans med vuxen 

eftersom man då kan ha en diskussion om orden. Åtminstone till början och 

sen kan det anpassas efter barnens behov. 

 Ett förslag på anpassning av programmet till eleven är att man kan ställa in 

om man ska ha bild/animation/inget till att börja med och för att öka 

svårighetsgraden för barnet kan man senare ta bort t.ex. bilden eller 

animationen… 

 

Vad har eleverna tyckt om att jobba i programmet? 

Det är olika från barn till barn vad de tyckt om att jobba i programmet. En del har 

varit mer motiverade än andra. De tycker om de olika typerna av övningar olika 

mycket. Då det varit för svårt för barnen har deras motivation blivit sämre. Viktigt att 

det finns en bredd på övningarnas svårighet. 

 

 



 


