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Sammanfattning 

Föreliggande studie utvärderar talsyntes som digitalt hjälpmedel i nyanlända gymnasieelevers 

textproduktion. Studien är uppdelad i två frågeställningar, som berör effektiviteten av talsyntes 

respektive användningen och upplevelsen av talsyntes. Den första frågan besvaras genom kvantitativ 

felanalys av elevtexter skrivna med respektive utan talsyntes. Den andra frågeställningen besvaras 

utifrån material som har insamlats genom fokusgruppintervju och observationer. Resultaten talar för att 

talsyntes kan ha stor potential i andraspråksundervisning. Den statistiska analysen påvisar att elevtexter 

skrivna med talsyntes innehåller en signifikant lägre felfrekvens än texter skrivna utan hjälpmedlet. 

Genom intervjun framgår att eleverna har en företrädelsevis positiv upplevelse av talsyntes och att den 

har en stöttande funktion i skrivarbetet. Resultatet av denna studie visar att talsyntes relativt enkelt kan 

upptas i en reell undervisningssituation och att elevernas individuella användning varierar. 
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1. Inledning 

Denna kandidatuppsats tar sin utgångspunkt i mina erfarenheter som yrkesverksam lärare inom 

språkintroduktionen på en gymnasieskola i en av Stockholms kranskommuner. En stor grupp nyanlända 

elever har haft mycket liten eller ingen möjlighet till ordnad skolgång i hemlandet och är följaktligen i 

stort behov av grundläggande litteracitetsundervisning. Som lärare för dessa elever upplever jag 

undervisningen som en stor utmaning. Nämnda elever står i skarp kontrast till den västerländska normen 

för litteracitet, som både innefattar det latinska alfabetet och formell utbildning (Rosén, 2013, s. 164). I 

Sverige tas läs- och skrivförmåga för given och krav på att obehindrat kunna läsa och skriva genomsyrar 

samhällsstrukturen (Franker, 2013, s. 771). 

Mot denna bakgrund tillkommer min egen övertygelse om att i stort sett varje nyanländ elev i 

gymnasieålder har en mobiltelefon med sig till sin första skoldag. Det finns en utpräglad vana att hantera 

digitala verktyg, även hos de elever som ännu inte till fullo hanterar läsning (Edwards-Groves, 2011, s. 

50). Symboler, ljud och bilder skapar betydelse, vilket utgör en potentiell resurs i skolarbetet. En 

dimension av digitala verktyg är möjligheten att med enkelhet konvertera text till tal. Ett verktyg jag har 

använt frekvent i min undervisning är så kallad talsyntes (även text-till-tal eller TTS, efter engelskans 

text-to-speech), som jag fick kännedom om i samband med att Läslyftet genomfördes på min arbetsplats. 

Talsyntes är en funktion som förekommer i flertalet textredigeringsprogram och medför möjlighet att få 

skriven text uppläst av programmet, vilket tillför ytterligare en multimodal dimension till elevtexter. I 

korthet, tillkommer möjligheten att höra när man skriver fel. Genom detta kan elever fritt röra sig mellan 

olika modaliteter under skrivprocessen. 

Med anledning av att många elever idag tilldelas en dator eller surfplatta av skolan (så kallad en-till-en-

satsning), anser jag att det blir relevant att i större utsträckning utvärdera digitala hjälpmedels inverkan 

på undervisningen. Även om digitala hjälpmedel används på bred front inom svenska skolan, saknas 

empiriska undersökningar om deras effektivitet och upplevda värde, åtminstone i svensk kontext. Det 

finns belägg för att en teknologins effektivitet måste förstås utifrån kontexten i vilken den används (jfr 

Lindberg & Sandwall, 2012, s. 466 f.), varför jag anser att en undersökning av detta slag är relevant. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Kandidatuppsatsens övergripande syfte är att utvärdera talsyntes som digitalt hjälpmedel och som 

potentiell stöttningsform i nyanlända elevers skrivprocess. Denna utvärdering görs i två led, som 

representerar uppsatsens två frågeställningar. Det första ledet syftar till att granska huruvida talsyntes 

bistår nyanlända elever i att bearbeta och korrigera sina texter. Mer konkret vill jag undersöka om 

elevtexter som skrivs med hjälp av talsyntes innehåller färre fel än texter skrivna utan detta hjälpmedel. 

Det andra ledet syftar till att skildra användningen av talsyntes i termer av intryck, förståelse och 

tidsåtgång, som är en viktig aspekt av digitala hjälpmedels tillämplighet i reell undervisning. 

Målsättningen är en så mångsidig granskning som möjligt, som skildrar både effektivitet, användning 

och upplevelser. Således fokuserar studien på följande frågeställningar. 
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1. I vilken utsträckning skiljer sig texter skrivna med talsyntes från texter skrivna utan talsyntes 

hos nyanlända elever i gymnasieålder? 

2. Vad karaktäriserar nyanlända gymnasieelevers uppfattning och användning av talsyntes som 

digitalt hjälpmedel? 

2. Bakgrund 

Detta kapitel syftar dels till att förankra studien i en teoretisk grund, dels till att belägga relevansen i att 

studera talsyntes som fenomen. I avsnitt 2.1. granskas skolans styrdokument närmare för att skildra i 

vilken grad talsyntes är förenlig med kurs- och läroplan. Den teoretiska utgångspunkten utgörs av tre 

delar som redogörs för i avsnitt 2.2. Den begränsade tillgången till tidigare forskning om talsyntes inom 

ramen för språkundervisning behandlas i avsnitt 2.3 

2.1. Skolans styrdokument 

Genom språkintroduktionsprogram ges elever i gymnasieålder som nyss har kommit till Sverige 

möjlighet att bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning. Alla elever följer 

en individuell studieplan som har en avgörande betydelse för undervisningen, i bemärkelsen att det inte 

finns några andra övergripande examensmål eller programstrukturer för språkintroduktionsprogram. 

Utbildningens fokus ligger på svenska språket och i övrigt ska utbildningen tillgodose de ämnen som 

eleven behöver för sin fortsatta utbildning, enligt 6 kap. 8 § Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039). 

Mot bakgrund av att undervisningen följer individuell studieplan, är det viktigt att skildra 

undervisningens beskaffenhet. Det slutgiltiga målet för undervisningen är att eleven ska bli behörig till 

fortsatt utbildning, vilket i praktiken innebär att undervisningen syftar till att ge eleven tillräckliga 

årskurs 9-betyg för att vara behörig till annan gymnasial utbildning. Kursplaner för årskurs 9 ligger alltså 

ofta till grund för undervisningen, men språkintroduktionsprogrammen är alltjämt underställda 

läroplanen för gymnasieskolan (Gy11). På den gymnasieskola som ingår i denna studie förekommer 

dock ett flertal klasser som ”inte läser mot betyg”, vilket innebär att de går i en sorts förberedelseklass, 

som möjliggör att eleverna året efter kan läsa i klass som följer kursplanen för svenska som andraspråk 

(årskurs 9). Dessa klasser vägleds av Gemensam Europeisk Referensram för Språk (GERS), som 

fungerar som ett stöd för de som undervisar i språk och bedömer språkinlärning. I referensramen 

presenteras vilka kunskaper och färdigheter elever måste tillägna sig för att framgångsrikt kunna 

kommunicera på ett språk. Den klass som ingår i min studie kategoriseras som en ”A2-klass”, i 

bemärkelsen att den övergripande nivåbeskrivningen för klassen motsvarar nivå A2 i GERS (jfr 

Skolverket, 2009, s. 21 ff.). 

I Gy11 ryms en rad riktlinjer som kan berättiga användningen av talsyntes i undervisningen. En viktig 

utgångspunkt är idén om en likvärdig utbildning, som i praktiken innebär att undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar, behov och kunskapsnivå, snarare än att undervisningen utformas 

lika för alla – ”det väsentliga är att skolan skapar de bästa förutsättningarna för elevers bildning, 

tänkande och kunskapsutveckling” (Skolverket, 2011, s. 8). Häri ryms också en skyldighet att rikta 

särskild uppmärksamhet mot elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen (Skolverket, 2011, s. 6). 
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Björkvall och Jacquet (2014, s. 18) menar att den tekniska utvecklingen i samhället har lett till skarpare 

skrivningar med krav på digital kompetens i läroplanerna. I Gy11 betonas vikten av att stötta elever i 

deras kommunikationsutveckling, låta elever pröva olika arbetssätt och arbetsformer och ständigt pröva 

och utvärdera dessa arbetsformer samt träna elever i att använda modern teknik som ett verktyg för 

kommunikation, skapande och lärande (Skolverket, 2011, s. 8 ff.). 

Utöver läroplanen för gymnasieskolan innehåller kursplanen i svenska som andraspråk för årskurs 7-9 

en grogrund för att tillämpa talsyntes i undervisningen. I ämnets syfte föreskrivs att eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur man formulerar åsikter och tankar genom skilda medier. 

Vidare ska undervisningen syfta till att elever utvecklar sin förmåga att skapa och bearbeta texter 

(Skolverket, 2016b, s. 259). 

2.2. Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens syfte rör sig inom den mikro-interna sfären av tvåspråkighet, eftersom syftet är att utvärdera 

om talsyntes gynnar elevers interna förmåga till skriftlig produktion. Det är Wei (2007) som föreslår en 

uppdelning av språkliga handlingar i en mikro-intern och en makro-extern dimension. Språkliga 

handlingar utgör processer som sker inom individen – mikro-internt – men som realiseras i större sociala 

kontexter – makro-externt. Kress (2010, s. 93) stipulerar att textproduktion är en intern process som 

uttrycks externt genom de semiotiska resurser som finns tillgängliga. Inom denna mikro-interna sfär 

finns flera områden som är relevanta för föreliggande studie: litteracitet, multimodalitet och digitala 

hjälpmedel. 

2.2.1. Litteracitet 

Litteracitetsbegreppet förklaras ofta utifrån UNESCO:s definition: 

”Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using 

printed and written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of 

learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and 

to participate fully in their community and wider society.” (UNESCO Education Sector, 2004, s. 13) 

Litteracitet är alltså flerdimensionellt och innefattar mer än förmågan att kunna läsa och skriva. En äldre 

definition av litteracitet – idag vanligtvis benämnt baslitteracitet – är begränsad till att både kunna läsa 

och skriva kortare redogörelser om dagliga aktiviteter (Franker, 2013, s. 778 f.). Numera är litteracitet 

kopplat till reella krav på läs- och skrivförmåga i faktiska situationer som individer stöter på i samhället 

de lever i – så kallad funktionell litteracitet. I den globaliserade världen ingår det i många människors 

vardag att skriva på ett andra- eller främmandespråk, exempelvis inom professionella eller 

utbildningsrelaterade sammanhang (Magnusson, 2013, s. 633). En viss flyktighet är kopplad till 

begreppet, i bemärkelsen att det finns olika sorters litteracitet och att begreppet har förändrats över tid. 

Det finns en mängd författare som problematiserar litteracitetsbegreppet (jfr Franker, 2013, s. 773 f.). 

Skrivutveckling kan beskrivas som en underordnad del av den mångsidiga litteraciteten. Andersson 

Varga (2014, s. 15 ff.) stipulerar att skrivande inte enkom syftar till att kommunicera och producera 

texter, utan att skrivande också kan vara ett kraftfullt verktyg i elevers lärande. En utvecklande 

skrivundervisning bör syfta till att rusta eleverna att möta dessa utmaningar, både under skolgången och 

i kommande studier samt arbetsliv (jfr Skolverket, 2011, s. 259). I litteraturen föreskrivs inte 

samstämmigt någon enstaka teoribildning kopplat till skrivutveckling, utan istället framhålls ett brett 

spektrum av perspektiv på skrivande som representerar olika sätt att se på skrivutveckling, 

textkompetens och skrivundervisning (jfr Andersson Varga, 2014, s. 23 ff.). Genom att betona vikten 
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av att använda många redskap i skrivundervisningen, förordar Andersson Varga (2014, s. 23 ff.) en 

explicit och allsidig skrivpedagogik. Genom sådan undervisning är det möjligt att på många olika sätt 

främja utvecklingen av elevernas skriftspråkliga kompetenser och synliggöra den skriftspråkliga 

kompetensens olika beståndsdelar. 

En ytterligare dimension av litteracitet är det som benämns digital litteracitet. Det är en term som 

förekommer i flera andra skepnader, som mer eller mindre överlappar varandra. Domeij & Karlsson 

(2013) talar istället om digital kompetens och Edwards-Groves (2011) har myntat termen technoliteracy, 

genom sammansättning av engelskans ”technology” och ”literacy”. Begreppen används för att beskriva 

individers kunskap om och användning av digitala verktyg. Häri ingår kännedom om digitala språk-

resurser som en viktig del av den digitala kompetensen; få känner till dessa resurser och än färre vet hur 

man använder dem (Domeij & Karlsson, 2013, s. 529). EU har definierat digital litteracitet som en av 

åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Domeij & Karlsson (2013, s. 529) stipulerar vidare att 

digital kompetens är en av de viktigaste kunskaperna för att lyckas i skola och arbetsliv. Förmågan att 

läsa, skriva och kommunicera effektivt via digitala enheter har blivit en nödvändighet i merparten av 

samhällskontexterna i Sverige, såsom exempelvis inom utbildningsväsendet och arbetslivet (Lindberg 

& Sandwall, 2012, s. 465 f.). Den digitala litteraciteten blir alltså avgörande för möjligheten till delaktig-

het i sådana kontexter. Lindberg och Sandwall (2012, s. 473) understryker att det råder stor samstämmig-

het kring faktumet att teknologi idag inte enbart bör betraktas som ett verktyg för språkinlärning, utan 

även kan förstås som ett stöd i utveckling av kritiska förhållningssätt och individens sociala utveckling. 

2.2.2. Multimodalitet 

En annan relevant teoretisk utgångspunkt för uppsatsen är multimodalitet, som till stor del ligger till 

grund för min idé om att talsyntes skulle kunna utgöra ett stöd för nyanlända elever i deras 

textproduktion. Christensen (2016, s. 4 f.) ger en tydlig förklaring av multimodalitet som begrepp. I sin 

enklaste form är en modalitet ett kulturellt givet och socialt utformat system som används för att uttrycka 

mening. Modaliteter består av en materiell aspekt och en organisatorisk aspekt. Ett exempel på en 

modalitet är skrivande, vars material är bokstäver, medan grammatik utgör organiserade regler för hur 

dessa bokstäver ska användas. Båda aspekterna är nödvändiga för att förstå det som kommuniceras 

genom modaliteten. I det vidgade textbegrepp inkluderas vanligtvis också talat språk (Danielsson, 2013, 

s. 169). En multimodal text kan alltså ses som en text som använder sig av flera modaliteter, så även tal. 

Nygård Larsson (2013, s. 579 ff.) understryker hur betydelseskapande inte är ensidigt, då olika 

modaliteter ofta samverkar för att skapa sammanhang. Häri ligger en didaktisk potential, som kan främja 

elevernas möjlighet till förståelse i mötet med texter och undervisning. Det är inte ovanligt att elever 

förväntas röra sig mellan modaliteter och omvandla information som ges i en modalitet till en annan 

modalitet. Att omvandla ett innehåll från en modalitet till en annan är ett fenomen som behandlas 

utförligt av Kress (2003), refererad till i Christensen (2016, s. 5) och Danielsson (2013, s. 175), och som 

kan benämnas som transformativa processer. Holm Sørensen & Levinsen (2014), refererade till i 

Christensen (2016, s. 11), finner stöd för att produktivt multimodalt arbete genom transformativa 

processer stärker elevers skriftspråkliga kompetenser. Även Danielsson (2013, s. 174) och Engblom 

(2013, s. 204 f.) framhåller vikten av att utveckla en multimodal litteracitet, vilket också är en ambition 

som skymtas i läroplanen (jfr Skolverket, 2011, s. 11). 

Multimodalitet är inget nytt inslag i undervisningssammanhang, även om det har uppmärksammats i 

högre grad i samband med den tekniska utvecklingen av olika digitala verktyg (Danielsson, 2013, s. 173 

f.). Undervisning som tar stöd av IT framhålls av Christensen (2016, s. 10 ff.) som ett sätt att skapa nya 

uttryckssätt, vilket i sin tur ger nya arbetssätt. En för min studie viktig aspekt av multimodal litteracitet 
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är elevers behov av att planera, redigera och korrekturläsa sina texter (jfr Christensen, 2016, s. 5). 

Edwards-Groves (2011, s. 61 f.) menar att skriftlig produktion är en icke-linjär process som kräver att 

olika element – såsom lingvistiska, visuella och ljudliga – integreras för att skapa en sammanhängande 

text. En viktig slutsats är att skrivprocessen i många klassrum måste ”rekonceptualiseras” och att elever 

bör erbjudas fler möjligheter att röra sig fritt mellan olika modaliteter (Edwards-Groves, 2011, s. 61 f.). 

2.2.3. Digitala hjälpmedel 

Edwards-Groves (2011, s. 49 ff.) menar att det är en grov förenkling att säga att teknologi har förändrat 

undervisningen. Hon postulerar att traditionella idéer om meningsskapande bör ifrågasättas i ljuset av 

omfattande globalisering och teknologiska framsteg, som ställer nya krav på elevers förmåga att använda 

sig av och producera multimodala texter. Sammantaget menar Edwards-Groves (2011, s. 49 ff.) att 

digital teknologi har blivit allt mer användbar i undervisning och mer påtaglig i elevers vardag. En 

manifestation av datorteknologins utbredning är de omfattande en-till-en-satsningar som görs runt om i 

Norden (Björkvall & Jacquet, 2014, s. 18). Dessa satsningar innebär att elever utrustas med en personlig 

och bärbar digital enhet – vanligtvis en laptop eller surfplatta – som de kan använda både i skolan och 

på fritiden. Digitala enheter används mest frekvent till skrivande i skolsammanhang (Skolverket, 2016a; 

Björkvall & Jacquet, 2014). Det finns visst stöd för att elevers skrivförmåga förbättras som en följd av 

bruk av digitala enheter, enligt Bebell och Kay, 2010; Penuel, 2006; Suhr et al., 2010 (refererade till i 

Björkvall & Jacquet, 2014, s. 18 f.). 

Lindberg och Sandwall (2012, s. 466 f.) diskuterar datorteknologi som verktyg i undervisning och menar 

att det är svårt att påvisa att digitala hjälpmedel leder till effektivare lärande, eftersom teknologins 

effektivitet alltid måste ställas i relation till kontexten i vilken den används. En dimension av detta är att 

elevers användning och upplevelse av digitala hjälpmedel ofta ankommer på lärarens personliga 

bekantskap med och intresse för teknologin i fråga (Edwards-Groves, 2011, s. 49 f.). Med hänvisning 

till Kern (2006) förespråkar Lindberg och Sandwall (2012, s. 466) sammantaget ett ekologiskt synsätt, 

där teknologin som syftar till att främja lärande förstås i relation till sin omgivning: syften, roller och 

situationer. De menar att det inte är teknologin i sig som påverkar lärande, utan hur teknologin används 

i specifika kontexter. Särskilt språkgranskningsverktyg bör enligt Lindberg och Sandwall (2012, s. 467) 

analyseras utifrån sin förmåga att främja en mer komplex språksyn, vilket i förlängningen tjänar till att 

uppmuntra andraspråksinlärare till att utforska meningsskapande aspekter av språket. 

I linje med Lindberg och Sandwall (2012) förordar även Björkvall och Jacquet (2014, s. 18 ff.) ett 

ekologiskt synsätt. De menar att textproduktion med hjälp av teknik av olika slag förutsätter både ett 

teoretiskt förhållningssätt och också forskningsresultat som belyser de olikheter som finns i hur teknik 

används av både lärare och elever. Ungefär samma uppfattningar ger Felix (2015) och Carr, Crocco, 

Eyring och Gallego (2011) uttryck för – att digitala hjälpmedel måste utvärderas i förhållande till kontext 

och användare. Felix (2015, s. 177) menar att kvantitativ analys bara är ett mått på hur framgångsrik en 

teknik är och inte ensam kan ge en fullständig bild av en tekniks potentiella värde för undervisning. 

Mellan raderna anas att Felix (2015, s. 176 ff.) anser att en sådan undersökning med fördel kan 

kompletteras genom metodkombination (jfr Denscombe, 2009, s. 227; Patel & Davidson, 2011, s. 107), 

för att också belysa kvalitativa dimensioner såsom förståelse för och uppfattningar av en specifik teknik. 

Det är en uppfattning som delas av Carr et al. (2011, s. 3 f.), som menar att observationer och intervjuer 

är behjälpliga för att få inblick i inlärares perspektiv på teknik som syftar till att underlätta 

språkinlärning. Sammantaget förefaller det råda enighet om att användningen av digital teknik i hög 

grad samspelar med och påverkas av kontext och användare. Således bör en undersökning av digitala 

hjälpmedels användbarhet i undervisning även inkludera kvalitativa element. 
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2.3. Tidigare forskning 

Detta avsnitt blir med nödvändighet kort, då talsyntes knappt har undersökts som stöttningsform i 

andraspråkskontext, varken i svenska eller utländska sammanhang. Viss forskning gällande talsyntes 

som stöd till personer med synhandikapp förekommer, men till följd av att denna kontext är så pass skild 

från andraspråkskontexten har jag valt att bortse från denna forskning. Tekniken förordas på ett fåtal 

ställen i andraspråkslitteraturen (jfr Domeij & Karlsson, 2013, s. 523; Björkvall & Jacquet, 2014, s. 24), 

men behandlas då ofta i relation till läsning eller uttal snarare än skrivande. I dessa sammanhang saknas 

empiriska belägg beträffande talsyntes effektivitet. Detta förhållande är inte unikt för talsyntes, utan 

gäller för merparten av moderna digitala tekniker. Felix (2015, s. 178 f.) beskriver hur 

andraspråkslitteratur ofta kommer med förslag på innovativa pedagogiska grepp där digital teknik 

används, men att det sällan finns publicerad forskning som inkluderar empiriska undersökningar. Mot 

bakgrund av den sparsamma forskningen kring digital teknik, i kombination med slutsatsen om talsyntes 

tillämplighet i undervisning, kan föreliggande studie ses som ett angeläget bidrag inom fältet. 

Ett viktigt undantag till det knapphändiga forskningsläget är en studie av Cardoso, Smith och Garcia 

Fuentes (2015), som undersöker hur de syntetiskt framställda röster som används i talsyntes upplevs av 

andraspråkselever i engelska. Denna empiriska studie syftar dock enkom till att jämföra syntetiska röster 

med verkligt människotal – alltså kvaliteten på själva ”syntetiseringen”. Resultaten visar att den 

upplevda talkvaliteten för talsyntesen är signifikant lägre än den för verkligt tal, men att talsyntes 

alltjämt uppnår en motsvarande grad av begriplighet för andraspråkstalare som den hos en verklig röst. 

Cardoso et al. (2015, s. 112) menar att en viktig implikation av detta är att talsyntes i hög utsträckning 

är tillämplig i andraspråksundervisning. Studien av Cardoso et al. (2015) har resulterat i att jag under 

intervjun med deltagarna också bad dem diskutera hur de upplevde den syntetiskt framställda rösten i 

talsyntesmjukvaran, avseende kvalitet och begriplighet jämfört en verklig röst. 

3. Metod 

Denna studie använder sig av blandade metoder. Dels genomfördes ett kvasiexperiment, dels samlades 

kvalitativa data in och analyserades. Genom den kvasiexperimentella ansatsen är det möjligt att isolera 

och studera effekten av talsyntes på elevernas skriftliga förmåga (jfr Denscombe, 2009, s. 101 f.). 

Studien är kvasiexperimentell i bemärkelsen att inget för- och eftertest användes (jfr Denscombe, 2009, 

s. 112 f.; Dahmström, 2011, s. 391 f.), med anledning av de rent praktiska förutsättningarna för 

kandidatuppsatsen, främst vad gäller tidsåtgång. Den kvalitativa ansatsen omfattar observationer och 

fokusgruppintervju, som syftar till att öka förståelsen för elevers användning och uppfattning av 

talsyntes. Detta anser jag vara nödvändigt med hänsyn till vad som har framkommit i avsnitt 2.2.3 

gällande empiriska studier av digitala hjälpmedel.  

I följande kapitl presenteras först studiens urval i avsnitt 3.1. Därefter beskrivs studiens urval i avsnitt 

3.2, medan avsnitt 3.3 skildrar studiens genomförande. Avsnitt 3.4 är uppdelat i tre delar och skildrar 

bearbetning och analys av materialet. Slutligen presenteras studiens etiska överväganden i avsnitt 3.5. 
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3.1. Urval 

Datainsamlingen har skett i en språkintroduktionsklass på en kommunal gymnasieskola i en av 

Stockholms kranskommuner. Kommunen hör till en av de mer språkligt och etniskt heterogena 

kommunerna i Sverige. På skolan talas upp emot 70 olika språk och den har under lång tid haft en 

betydande roll i kommunens arbete med nyanlända elever. 

Klassen som ingår i studien är heterogen i flera avseenden. Tiden dessa elever har varit bosatta i Sverige 

varierar – alltifrån några månader till några år – men ingen av eleverna har gått längre än fyra år i svensk 

skola, då man enligt 3 kap. 12 a § Skollagen (SFS 2010:800) inte längre anses vara nyanländ. 

Klassindelningen på skolan är gjord utifrån språkliga förutsättningar snarare än ålder och eleverna är 

mellan 16 och 19 år gamla. Det är även en påtagligt språkligt heterogen klass; hos de 17 elever som 

närvarade vid genomförandet förekommer 11 modersmål. Eleverna har varierande skolbakgrund och 

därmed också varierande litteracitet på modersmålet. Några har avslutat motsvarande 9-årig grundskola, 

medan andra har haft mycket begränsade möjligheter till ordnad skolgång i hemlandet. Klassen uppvisar 

en jämn fördelning av flickor och pojkar – nio pojkar och åtta flickor. 

Eleverna har specifika egenskaper som är relevanta för uppsatsens syfte, eftersom de är nyanlända 

gymnasieelever som befinner sig i ett tidigt skede av sin svenska litteracitetsutveckling. Det är utifrån 

denna premiss jag har valt att inkludera dem i studien, vilket är i linje med vad Dahmström (2011, s. 

385 f.) stipulerar om val av undersökningsenheter. Det ska emellertid också belysas att urvalet i någon 

mån utgör ett bekvämlighetsurval (jfr Dahmström, 2011, s. 385 f.), eftersom jag har god insyn i skolans 

verksamhet sedan tidigare och har haft god möjlighet att få tillträde till naturliga undervisningsmiljöer 

(jfr Denscombe, 2009, s. 313 f.). 

I linje med Denscombes (2009, s. 112 f.) riktlinjer för experimentella studier, delades urvalet 

slumpmässigt in i två grupper – testgrupp (TG, n = 9) respektive kontrollgrupp (KG, n = 8). Det innebär 

att det i praktiken endast var drygt hälften av eleverna som faktiskt använde talsyntes, medan KG inte 

hade tillgång till detta hjälpmedel. I övrigt var förutsättningarna desamma för test- och kontrollgrupp. 

3.2. Material 

För denna undersökning har tre uppsättningar data samlats in. Den första utgörs av språkprov i form av 

elevtexter. Eleverna fick en skrivuppgift som de fullföljde under lektionstid (Bilaga 1 – Skrivuppgift). 

Dessa samlades sedan in för ytterligare analys. För att undvika konstlade inramningar som skiljer sig 

från verkliga situationer (jfr Denscombe, 2009, s. 104 f.) och för att överensstämma med skrivuppgifter 

som används i reell undervisning, utformades skrivuppgiften i samråd med klassens undervisande lärare. 

Totalt insamlades 17 elevtexter, som överensstämmer med antalet närvarande elever. Det förkom alltså 

inget bortfall (jfr Dahmström, 2011, s. 386). Elevtexterna varierar i längd och det genomsnittliga antalet 

ord är ungefär 260 per text. 

Den andra uppsättningen data består av observationer, som samlades in i samband med att eleverna 

skrev sina texter. Observationerna hade formen av deltagande observation. Som namnet antyder, 

förutsätter sådana observationer att observatören deltar i situationen för att observera, lyssna och ställa 

frågor. I observationerna tog jag även hänsyn till tider, för att skildra när och på vilket sätt eleverna 

använde talsyntes – löpande eller som en avslutande korrekturläsning. 

Det tredje datasetet utgörs av en fokusgruppintervju. Fokusgrupper beskrivs av Cohen, Marion & 

Morrison (2018, s. 532 f.) som en sorts gruppintervju som tar till vara på interaktionen inom gruppen, 
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som kollektivt diskuterar en övergripande företeelse, snarare än ett batteri direkta frågor. I och med detta 

är det tänkt att intervjuaren innehar rollen som moderator snarare än intervjuare, men denne kan alltjämt 

underlätta processen genom att ställa följdfrågor eller fördela ordet. Samtalet i fokusgruppen varade i 

närmare 30 minuter och spelades in för att bearbetas och analyseras grundligt. 

3.3. Genomförande 

Datainsamlingen gjordes under en eftermiddag då klassen hade tre sammanhängande lektioner, med två 

korta raster emellan. Jag hade ingen tidigare bekantskap med någon av deltagarna. Efter en inledande 

presentation av mig själv och föreliggande studie, lästes och granskades medgivandebrevet (Bilaga 2 – 

Medgivandebrev) och deltagarna gav sitt samtycke genom att underteckna detta (se avsnitt 3.5). 

Samtliga närvarande elever lämnade sitt samtycke till deltagande i studien. Därefter gjordes en 

slumpmässig uppdelning av deltagare i TG respektive KG. Anledningen till att denna fördelning inte 

gjordes i förväg var att försäkra sig om att fördelningen inte blev ojämn till följd av frånvarande elever. 

I nästa led fick deltagarna i TG handgripliga instruktioner om hur talsyntesfunktionen aktiveras i deras 

surfplattor och förloppet visades på klassrummets Smartboard. Talsyntesfunktionen som användes är 

den mjukvara som kommer förinstallerad med senare versioner av operativsystemet iOS. Eleverna fick 

möjlighet att bekanta sig med funktionen, dels genom praktiska exempel på Smartboarden som visade 

hur funktionen kan användas, dels genom att själva pröva funktionen på sina surfplattor. Under tiden 

TG fick dessa instruktioner hade KG en rast, som var nödvändig för att försäkra sig om att båda 

grupperna hade lika lång tid till textproduktion. Därefter följde en gemensam rast för båda grupperna. 

Efter rasten fick de både grupperna instruktioner om skrivuppgiften. Detta följdes av 45 minuter skrivtid. 

Skrivarbetet var individuellt och förutsättningarna kan liknas vid ett provtillfälle. Andra hjälpmedel än 

stavningskontroll (TG och KG) och talsyntes (TG) var förbjudna. Elevernas som tillhörde TG tilldelades 

hörlurar, som de ombads ha på sig endast då de aktivt använde sig av talsyntes, för att förenkla 

observationerna av användningen. Den undervisande läraren var närvarande, men fungerade 

huvudsakligen som provvakt och hjälpte inte eleverna i skrivandet, för att till fullo låta elevernas interna 

förmåga till textproduktion komma till uttryck i texterna. Genom detta var det möjligt för mig att istället 

ägna mig åt observationer, som visserligen avbröts tillfälligt till följd av tekniska svårigheter som 

drabbade en av deltagarna. Under testtillfället fördes omfattande fältanteckningar, som en form av 

dokumentation av det inträffade och som syftade till fyllighet i beskrivningen av det observerade. 

Efter 45 minuter ombads eleverna skicka sina texter via e-post, utan att göra några vidare 

kompletteringar eller ändringar, följt av en gemensam rast. Sedan samlades deltagarna i TG för att 

genomföra en intervju i fokusgrupp, medan deltagarna i KG ägnade sig åt andra aktiviteter tillsammans 

med klassens undervisande lärare. Intervjun genomfördes på svenska och ägde rum på en annan plats 

än klassrummet, i ett utrymme som normalt inte är avsett för undervisning. Intervjun varade i ungefär 

30 minuter. Den inleddes med en bred frågeställning om elevernas uppfattningar av talsyntes. Efteråt 

återgick även TG till ordinarie undervisning.  
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3.4. Bearbetning av material och analysmetoder 

3.4.1. Kvantitativ felanalys av elevtexter 

Experiment är beroende av kontrollerade variabler och noggrann mätning av de förändringar som sker 

i samband med experimentet. Därmed är det lämpligt att producera numeriska data som låter sig 

analyseras statistiskt (Denscombe, 2009, s. 102). Analysmetoden för att besvara studiens första 

frågeställning är ett slags kvantitativ felanalys. Min ursprungliga inspiration till detta kommer från en 

studie av Eckman, Bell & Nelson (1988), som jag kom i kontakt under en tidigare kurs inom 

utbildningen i svenska som andraspråk. Kvantitativa felanalys har även använts i andra studier som 

undersöker effekten av en viss form av stöttning (jfr exempelvis Ataeifar, 2015). 

Abrahamsson (2009, s. 47 f.) beskriver hur felanalys vanligtvis består av fyra eller fem led. Det första 

steget utgörs av datainsamling i form av språkprov. Därefter görs identifiering av felen, som handlar om 

att urskilja fel i språkproven. Häri ingår ibland även en åtskillnad mellan å ena sidan fel och å andra 

sidan misstag, som syftar till att utesluta fel som inte säger något om deltagarnas språkförmåga. Det 

tredje steget är beskrivning och kvantifiering av felen, som är av stor vikt för felanalysen. Detta led syftar 

bland annat till att avgöra vilka språkliga nivåer och kategorier (exempelvis morfologi och syntax) som 

ska ingå i analysen. Vidare bör dessa språkliga nivåer kvantifieras, så att materialet blir analyserbart, 

vanligtvis genom någon form av statistisk analys. Det fjärde steget består av förklaring till felen som 

har identifierats. Slutligen sker eventuellt värdering av felen, som utgör det femte och avslutande steget. 

Det första ledet i felanalysen – datainsamling – har beskrivits i de ovanstående avsnitten. Identifiering 

av felen gjordes genom konkret granskning av elevtexterna för att identifiera samtliga fel, oavsett 

karaktär. Ingen åtskillnad mellan fel och misstag gjordes, eftersom det är en problematisk uppgift med 

hänsyn till elevernas språkliga nivå. Det är också en uppdelning som jag anser vara mindre relevant i 

sammanhanget, eftersom det inte tas någon hänsyn till denna uppdelning vid en verklig bedömning av 

elevtexter. Vad gäller det fjärde och femte steget i felanalys – förklaring till respektive värdering av 

felen – faller dessa utanför ramen för denna studies syfte och frågeställningar. Abrahamsson (2009, s. 

49) lyfter hur dessa steg inte sällan utgör en relativt fristående process, i bemärkelsen att de ofta 

överlämnas till bedömande lärare snarare än forskare. 

Det tredje steget i felanalysen – beskrivning och kvantifiering av felen – är däremot av största vikt för 

denna studie. En bred uppsättning fel har inkluderats i undersökningen, eftersom urvalets storlek är 

begränsat och materialet därmed är hanterbart. För att besvara studiens första frågeställning – i vilken 

utsträckning texter skrivna med respektive utan talsyntes skiljer sig åt – anser jag att det är nödvändigt 

att undersöka fel i bred bemärkelse. Ett undantag är interpunktion, som har utelämnats ur analysen med 

anledning av att talsyntes inte är behjälplig i detta avseende och därmed rimligtvis inte har någon effekt 

på interpunktionsanvändningen. Ett exempel på detta är att talsyntesmjukvaran ger en identisk 

uppläsning av en mening med respektive en mening utan komma mellan huvudsats och bisats.  

I linje med Abrahamsson (2009, s. 47 f.) har en kategorisering av fel gjorts utifrån språkliga nivåer. 

 Lexikal – fel som härrör till ordval, exempelvis direktöversättningar 

 Ortografisk – fel som härrör till stavning, exempelvis vokalfel och dubbelkonsonant 

 Syntaktisk – fel som härrör till ordföljd, exempelvis negationsplacering 

 Grammatisk – fel som härrör till deklination eller konjugation, exempelvis adjektivkongruens 

Med utgångspunkt i denna beskrivning har felen kvantifierats. En förutsättning för att framgångsrikt 

kunna jämföra texterna är att hänsyn tas till texternas varierande längd. En jämförelse av antalet fel i 
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absoluta tal riskerar att ge en felaktig bild av eventuella samband. Mot bakgrund av detta har antalet fel 

omvandlats till felfrekvenser. 

 Lexikal felfrekvens   
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑓𝑒𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑣𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑
 

 Ortografisk felfrekvens   
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑓𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑
 

 Syntaktisk felfrekvens    
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑟𝑑 𝑚𝑒𝑑 𝑓𝑒𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔 𝑠𝑎𝑡𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑
  

 Grammatisk felfrekvens   
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑟𝑑 𝑚𝑒𝑑 𝑓𝑒𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔 𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑
 

 Total felfrekvens   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑒𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑
 

Utifrån dessa felfrekvenser har studiens första frågeställning formulerats som en ensidig 

hypotesprövning. Hypotesprövningen är ensidig i bemärkelsen att föreliggande studie endast utvärderar 

talsyntes som stöttningsform och därmed kan begränsas till huruvida talsyntes bidrar till elevernas 

skriftliga produktion (jfr Larson-Hall, 2016, s. 154 ff.). Felfrekvenserna analyseras genom statistisk 

hypotesprövning, för att klargöra i vilken grad det föreligger skillnader mellan TG och KG, där 𝑋 ̅ är 

den totala felfrekvensens medelvärde och utgör den beroende variabeln i sammanhanget.  

H0: �̅�(TG) ≥ �̅�(KG)  Medelvärdet för den totala felfrekvensen är densamma grupperna 

emellan eller högre i testgruppen 

H1: �̅�(TG) < �̅�(KG) Medelvärdet för den totala felfrekvensen är högre i kontrollgruppen 

Genom att endast manipulera den oberoende variabeln – användningen av talsyntes – i en kontext där 

förutsättningarna för TG och KG i övrigt är desamma, är det möjligt att mäta resultaten i 

beroendevariabeln. Om nollhypotesen kan förkastas, innebär det att man kan anta att de observerade 

skillnaderna inte beror på slumpen. En analys av detta slag tar vanligtvis variansanalys (eller ANOVA 

från engelskans analysis of variance) i anspråk, vilket är en statistisk metod för hypotesprövning som är 

lämplig för att undersöka skillnader i medelvärde eller varians mellan två eller fler populationer 

(Bryman, 2018, s. 426) och är vanligt förekommande i andraspråksforskningen som utvärderar olika 

stöttningsformer (jfr Eckman et al., 1998; Ataeifar, 2015; Cerezo et al., 2016; Yeh, 1998). 

De ovanstående studierna innehåller dock inga förklaringar till varför denna statistiska analysmetod är 

lämplig i sammanhanget eller huruvida de underliggande förutsättningarna för variansanalys är 

uppfyllda. Larson-Hall (2016, s. 99) efterlyser sådan metodologisk reflektion i andraspråksforskningen 

och menar att resultaten i många experiment inte sällan vilar på felaktiga antaganden, varför jag anser 

att en mer noggrann beskrivning av materialet är nödvändig i denna uppsats. 

Variansanalys hör till parametrisk statistik, som i korthet syftar till att beräkna den totala populationens 

parametrar utifrån urvalets parametrar och vilar på antagandet om normalfördelning av data (Larson-

Hall, 2016, s. 73 f.). I den mån det strikta kravet på normalfördelning inte är uppfyllt – vilket inte är 

ovanligt för undersökningar med små urval – förordar Larson-Hall (2016, s. 74) istället användningen 

av icke-parametrisk statistik. Med anledning av detta har jag i denna studie undersökt fördelningen av 

data (Bilaga 3 – Normalfördelning). Larson-Hall (2016, s. 99 f.) understryker att det inte finns något 

exakt gränsvärde för normalfördelning och förordar istället en kombination av visuell representation av 

datan och formella tester. Av dessa framgår tydligt att felfrekvenserna för TG respektive KG inte är 

normalfördelade. Visserligen visar det formella testet för normalfördelning (Kolmogorov-Smirnov 

goodness-of-fit test) att nollhypotesen om normalfördelning inte kan förkastas, men Larson-Hall (2016, 

s. 109) betonar att sådana test ofta inte är kraftfulla nog för att upptäcka bristfällig normalitet. 

Histogrammen och Q-Q-graferna visar dock tydliga avsteg från normalfördelning i studiens data. 
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Orsaken till bristande normalfördelning är sannolikt det begränsade urvalet (jfr Larson-Hall, 2016, s. 

105). 

Mot bakgrund av att antagandet om normalfördelning inte är uppfyllt blir parametriska tester 

missvisande och istället rekommenderar Larson-Hall (2016, s. 74) icke-parametriska tester, som inte 

vilar på samma antagande. Till dessa tester hör Kruskal-Wallis test och Mann-Whitney U test, som utgör 

icke-parametriska motsvarigheter till ANOVA och lämpar sig väl för att undersöka en oberoende 

variabels effekt på en beroende variabel. Dessa tester är rankbaserade, vilket medför att de kan 

kompensera för uteliggare på ett sätt parametriska tester inte kan. De icke-parametriska testerna 

förutsätter dock alltjämt att variansen är liknande i de två grupperna (Larsson-Hall, 2016, s. 74). Larson-

Hall (2016, s. 122 f.) föreslår tre steg för att undersöka diskrepanser i varians mellan två grupper: granska 

de numeriska värdena för standardavvikelse, undersöka boxarna längd i en boxplot och genomföra ett 

formellt test för varianshomogenitet. Dessa steg har vidtagits (Bilaga 4 – Varians) och sammantaget 

förefaller variansen vara liknande för de två grupperna, varför Kruskal-Wallis test och Mann-Whitney 

U test förfaller lämpa sig för att undersöka skillnader i felfrekvenser mellan TG och KG. 

3.4.2. Observationer av användning och tidsåtgång 

Syftet med observationerna är att tillföra en kvalitativ dimension till studien och att därigenom erhålla 

en djupare kunskap än den som erhålls vid strikt kvantitativ metodanvändning (jfr Patel & Davidson, 

2011, s. 119 f.). Cohen et al. (2018, s. 643 f.) skildrar hur kvalitativ dataanalys är en komplex företeelse 

och att det inte finns någon exakt formel för sådan analys, utan att den är avhängig av syftet med 

undersökningen. De presenterar ett ramverk av steg som kan ingå i kvalitativ dataanalys, som har legat 

till grund för föreliggande analys: organisering, beskrivning, analys, tolkning, slutsatsdragande, 

rapportering respektive försäkran om tillförlitlighet (Cohen et al., 2018, s. 644). 

Organisering av materialet gjordes genom fältanteckningar vid testtillfället. Cohen et al. (2018, s. 647 

ff.) stipulerar att observatören ska sträva efter en så fyllig beskrivning som möjligt. Fältanteckningarna 

syftade till sådan fyllighet. Bevekelsegrunden i detta avseende var att komma så nära skrivprocessen 

som möjligt och att inte godtyckligt välja ut iakttagelser som på förhand kunde förväntas (jfr Cohen et 

al., 2018, s. 647). Observationerna bedrevs utifrån Denscombes (2009, s. 308 ff.) riktlinjer för 

deltagande observationer; genom att inledningsvis bilda sig en uppfattning av situationen i sin helhet – 

holistisk observation – är det möjligt att avgöra vilka händelser som genom att vara intressanta, 

avvikande eller svårförklarade lockar till närmare observation – fokuserad observation. Det är ett 

arbetssätt som Cohen et al. (2018, s. 648) benämner progressive focusing och som de menar är ett sätt 

att undvika selektiva och icke-representativa skildringar. 

Beskrivningen av materialet följde inrådan av Cohen et al. (2018, s. 648) om att konstant skriva ner det 

observerade utan att försöka tolka det i stunden, till förmån för tolkning och analys vid ett senare tillfälle. 

Det är i linje med vad Denscombe (2009, s. 298 f.) stipulerar om att observationer är känsliga för inslag 

av tolkning. Hänsyn togs till tider i fältanteckningarna, för att möjliggöra uttalanden om elevernas 

användning av talsyntes i temporala termer. I ljuset av att minne och perception är selektiva 

(Denscombe, 2009, s. 298 f.) renskrevs fältanteckningarna kort efter observationstillfället. Härmed 

gjordes även kompletteringar i de fall observationerna var sparsamt formulerade. Detta medförde att jag 

vid det kvalitativa analysarbetet kunde utgå från ett textmaterial snarare än lösryckta minnen. 
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3.4.3. Fokusgrupp om elevernas upplevelse och förståelse 

I likhet med observationerna syftade intervjun i fokusgrupp till att ge perspektiv på talsyntes och 

synliggöra elevernas upplevelser av tekniken. Intervjun organiserades och planerades utifrån Cohen et 

al. (2018, s. 532 f.) som en sorts gruppintervju, där deltagarna självständigt diskuterade talsyntes och 

förde en inbördes dialog om sina upplevelser. Som intervjuare hade jag rollen som moderator under 

diskussionen. 

Jag vill redan här påpeka att föreliggande fokusgruppintervju avvek från hur dessa beskrivs av Cohen et 

al. (2018, s. 532 f.) i flera avseenden, vilket ger mig anledning att återkomma till metodanvändningen i 

avsnitt 5.2. Två avsteg som uppenbarades tidigt i intervjun var att det stundtals uppstod perioder av 

tystnad och att dynamiken i gruppen föranledde att vissa deltagare kom till tals i långt större utsträckning 

än andra. Detta medförde att intervjun antog formen av en sorts konversationsbaserad gruppintervju (jfr 

Cohen et al., 2018, s. 527) som bitvis hade en semi-strukturerad karaktär (jfr Denscombe, 2009, s. 269), 

eftersom jag emellanåt antog rollen som intervjuare snarare än moderator för att bemöta avstegen. Det 

semi-strukturerade inslagen bestod av att jag ställde förutbestämda frågor som en utgångspunkt för 

samtal, men också av följdfrågor och fördelning av ordet. Dessa inslag tillgreps endast i den mån det 

naturliga samtalet mellan deltagarna uteblev och deras riktningsval för samtalet respekterades i största 

möjliga mån. Samtalet berörde både individuella och delade upplevelser av talsyntes och inbegrep tilltal 

till andra deltagare såväl som mig. Diskussionen var inte strikt begränsad till talsyntes, utan breddades 

till alltifrån energinivåer under arbetets gång till hur man bäst lär sig stavning. 

Utdrag ur intervjun har transkriberats för att användas i denna studie och transkriptionen har sin 

utgångspunkt i Linell (1994). Urvalsprincipen för utdragen är att återspegla undersökningens syfte (jfr 

Linell, 1994, s. 3 ff.). Talspråk ställer särskilda krav på transkription och Linell (1994, s. 7) understryker 

att det inte finns några allmängiltiga riktlinjer i detta avseende mer än att ta hänsyn till det naturliga 

uttalet och endast transkribera morfem som verkligen uttalas. Jag har därmed strävat efter en så 

naturtrogen återgivning som möjligt. I linje med detta innehåller utdragen i avsnitt 4.2 många 

målspråksavvikande drag, som har sin förklaring i att deltagarna fortfarande befinner sig i ett tidigt skede 

i inlärningen.  

I anknytning till detta vill jag lyfta den metodologiska innebörden av att intervjua personer som i något 

avseende kan uppfattas som marginaliserade. Som exempel på sådana grupper av personer nämner 

Cohen et al. (2018, s. 531 f.) bland annat personer vars modersmål är ett minoritetsspråk. Detta medför 

att forskaren måste ta särskild hänsyn till användningen av informella intervjustrukturer, motverka 

maktförhållanden mellan deltagare och intervjuare samt fästa stor vikt vid att främja deltagarnas 

möjligheter till att kommunicera. Ett metodologiskt viktigt förhållande under intervjun var att intervjun 

genomfördes på svenska, som inte var någon deltagares modersmål, vilket Cohen et al. (2018, s. 532) 

avråder ifrån. Trots detta anser jag att valet av att genomföra intervjun på svenska var välgrundat i ett 

praktiskt hänseende. Svenska är lingua franca i undervisningen på skolan (med undantag för ämnena 

engelska och modersmål). Vidare var det inte möjligt att hålla intervjun på något annat språk, till följd 

av det inte förekom några andra gemensamma språkkompetenser i gruppen. Under intervjun 

uppmuntrade jag eleverna att bistå varandra i kommunikationen när detta var möjligt. I enstaka fall 

användes engelska av deltagare och av mig. 
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3.5. Etiska aspekter 

Denna studie har planerats och genomförts med utgångspunkt i Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för 

god forskningssed. Dessa ställer krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjanderätt. Vid 

genomförandet gavs deltagarna information om studiens karaktär, genomförande och syfte, såväl som 

deltagarnas roll i studien. Det innebär att de fick information om samtliga inslag i undersökningen som 

kan påverka deras vilja att delta (jfr Dahmström, 2011, s. 388). Efter detta gavs eleverna ett 

medgivandebrev (Bilaga 2 – Medgivandebrev), som granskades tillsammans i gruppen för att underlätta 

förståelsen av denna, varvid inga påtryckningar förekom. Genom denna blankett fick eleverna möjlighet 

att lämna sitt erforderliga medgivande till att delta i studien. Under testtillfället var deltagarna medvetna 

om min identitet och mina avsikter. De informerades också om möjligheten att när som helst avbryta 

sin medverkan, utan några återverkningar. I och med att samtliga personer som ingår i studien är 16 år 

eller äldre var målsmans samtycke inte nödvändigt. Konfidentialitet garanterades genom total 

avidentifiering av enskilda elever, klass, skola och kommun. 

4. Resultat 

Detta kapitel är uppdelat i två underordnade avsnitt, som behandlar studiens två frågeställningar. Den 

första berör den statistiska undersökningen av huruvida texter skrivna med talsyntes skiljer sig från 

texter skrivna utan talsyntes, när förutsättningarna i övrigt är desamma. Det andra avsnittet behandlar 

uppsatsens andra frågeställning och resultaten som har framkommit i samband med observation under 

testtillfället och intervju med deltagarna efteråt. 

4.1. Skillnad mellan texter med och utan talsyntes 

Elevtexterna har nogsamt granskats för att identifiera fel. Dessa kategoriseras efter språkliga nivåer och 

omvandlades till felfrekvenser, vilka har beskrivits i avsnitt 3.4.1. För att få överblick över materialet, 

beräknades genomsnittliga felfrekvenser för TG respektive KG. I tabell 1 ingår de olika typerna av 

felfrekvenser, medan den fortsatte statistiska analysen endast inbegriper den totala felfrekvensen. 

Tabell 1: Genomsnittliga felfrekvenser för TG och KG 

 

Av tabellen framgår att den totala genomsnittliga felfrekvensen är lägre i TG än KG. Detsamma gäller 

för de enskilda språkliga nivåernas felfrekvenser, med undantag för grammatisk felfrekvens, som är 

högre i TG. Den största skillnaden i genomsnittsfrekvenser mellan grupperna är fel av det ortografiska 

slaget, som är påtagligt vanligare i KG. 
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Även om denna tabell ger en fingervisning om skillnaderna mellan texter skrivna med och utan talsyntes, 

är det inte tillräckligt för att dra några definitiva slutsatser. För detta krävs mer omfattande statistisk 

analys. Genom den typ av icke-parametriska variansanalys som har beskrivits i avsnitt 3.4.1 är det 

möjligt att undersöka om det finns någon signifikant skillnad för den totala felfrekvensen till följd av 

användning av talsyntes. Därför genomfördes dels Mann-Whitney U test, dels Kruskal-Wallis test, som 

båda bör ge snarlika resultat (Larson-Hall, 2016, s. 73 f.), vilket också var fallet här (tabell 2 respektive 

tabell 3). 

Tabell 2: Mann-Whitney U test för skillnader i felfrekvenser mellan TG och KG 

 

Tabell 3: Kruskal-Wallis test  för skillnader i felfrekvenser mellan TG och KG 

 

Båda testerna undersöker huruvida det finns skillnader i felfrekvenser mellan TG och KG som är 

tillräckligt stora för att de inte ska bero på slumpen och talsyntes kan sägas ha en signifikant påverkan 

på den totala felfrekvensen. Nollhypotesen är att det inte finns tillräckliga skillnader och i båda testerna 

förefaller nollhypotesen accepteras som sann. Viktigt i sammanhanget är dock att uppsatsens hypotes är 

ensidig, medan både Mann-Whitney U test och Kruskal-Wallis test utgör tvåsidiga hypotesprövningar i 

sitt grundutförande. En tvåsidig hypotesprövning med signifikansnivå 5 % (α = 0,05) innebär att resultat 

som faller inom de högsta 2,5 % av distributionen eller de lägsta 2,5 % av distributionen (α / 2) skulle 

medföra att nollhypotesen förkastas. Om hypotesprövningen istället är ensidig – som i föreliggande 

studie – förkastas endast nollhypotesen i den mån resultatet befinner sig i en förutbestämd ände av 

distributionen, som då istället ensam utgör 5 % av distributionen. Det finns därmed goda skäl att 

undersöka p-värdet för distributionen närmare. 
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Tabell 4: Testresultat för Mann-Whitney U test för skillnader i felfrekvens mellan TG och KG 

 

Av tabell 4 framgår det verkliga p-värdet för distributionen vid ensidig hypotesprövning och att 

felfrekvensen de facto är signifikant högre i KG än i TG (U = 17,5, p = 0,037). Därmed kan 

nollhypotesen – att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna – förkastas och den 

alternativa hypotesen – att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna – accepteras. 

Larson-Hall (2016, s. 85 ff.) manar till försiktighet beträffande vad som kan utläsas från ett 

konfidensintervall. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att konfidensintervallet endast utgör en 

skattning av osäkerheten i relation till populationsparametrar som har beräknats utifrån urvalet. I denna 

undersökning finns ett känt medelvärde för TG respektive KG och en skillnad dem emellan, alltså för 

det specifika urvalet. Konfidensintervallet, å sin sida, anger ett intervall för tänkbara värden där det 

verkliga medelvärdet för hela populationen kan förväntas ligga. Med andra ord är det en uppsättning 

nummer där de verkliga parametrarna för populationen ligger med 95 % säkerhet. Jag återkommer till 

hur dessa resultat kan förstås i kapitel 5. 

4.2. Användning och upplevelse av talsyntes 

Ett viktigt resultat för föreliggande studie är den förhållandevis problemfria tillämpningen av talsyntes 

i elevernas skrivarbete. Trots den något knapphändiga genomgången av vad talsyntes är och hur 

funktionen kan användas, var eleverna snabbt kapabla att självständigt använda tekniken. 

Tillämpligheten framgick bland annat av bristen på frågor beträffande användning under skrivtiden och 

av att eleverna använde funktionen självständigt under skrivprocessen (vilket märktes genom att de hade 

sina hörlurar på sig). Denna uppfattning fick ytterligare stöd under intervjun, då deltagarna diskuterade 

huruvida det hade varit komplicerat att använda sig av talsyntes. Samtliga deltagare uppgav att de hade 

fått tekniken att fungera utan svårigheter, med undantag för en elev som inledningsvis upplevde tekniska 

svårigheter. Här ska poängteras att dessa tekniska problem inte härstammade från talsyntesfunktionen i 

sig, utan visade sig orsakas av trasiga hörlurar och kunde avhjälpas inom några minuter. 

Vad gäller tidsåtgång ansåg samtliga elever att de hann använda talsyntes under den 45 minuter långa 

skrivtiden, även om enstaka deltagare uppgav att de gärna hade haft mer tid till att använda funktionen 

och lyssna på sin text (utdrag 1). 
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Utdrag 1 

Elev A: I början jag lyssna varje mening men jag ser det ta mycket tid. Jag skulle inte hinna. Det är 

därför jag har bestämt skriva allt och sen jag börja lyssna och hitta dom fel ord och sen jag skrev om 

dom. 

När eleverna använda talsyntes varierade. Några av eleverna satte på sig hörlurarna för att lyssna tidigt 

under skrivtiden, medan några andra använde funktionen först mot slutet av skrivtiden. Flertalet elever 

använde funktionen för att lyssna på kortare partier av text, exempelvis i samband med att de avslutade 

ett stycke. De lyssnade, gjorde korrigeringar i texten och påbörjade sedan nästa stycke. Ett fåtal elever 

använde även funktionen löpande för att lyssna på enskilda ord som de var osäkra på. Vidare lyssnade 

nästan alla deltagare i TG igenom texten när de hade skrivit klart, för att göra slutliga korrigeringar 

innan de lämnade in den färdiga texten. Sammantaget föreföll elevernas användning av talsyntes vara 

varierad och självständig. Under intervjun berättade deltagarna mer om hur de hade använt talsyntes 

under arbetets gång. Utdrag 2 åskådliggör hur användningen varierade mellan deltagarna. 

Utdrag 2 

Elev L: Jag lyssnade varje mening, innan jag börja skriva nästa. Sen på slutet. 

Elev S: Jag lyssna lite text… lite text, sen skriva lite, lyssna lite, skriva igen. 

Elev K: Jag lyssna några ord. Extra svåra ord att skriva. 

Elev D: Slutet. Jag lyssna allt på slutet.  

Elev P: När det blir röda linje [från stavningskontrollen], jag lyssnade den och hörde bli rätt. Sen jag 

lyssna hela texten också. 

Efter att deltagarna hade berättat om hur de använde talsyntes och upptäckt att det varierade inom 

gruppen, uppstod en diskussion om hur talsyntes hade hjälpt deltagarna att hitta fel och i så fall vilken 

typ av fel. Diskussionen kom mestadels att handla om rättstavning – alltså fel på den ortografiska nivån 

– som deltagarna verkade fästa stor vikt vid. Merparten av deltagarna ansåg att talsyntes i någon mån 

hade hjälpt dem med rättstavning. I anknytning till detta diskuterade eleverna hur mycket hjälp de hade 

fått av talsyntes genom att ange hur många fel de hade upptäckt till följd av att lyssna på texten. Några 

uppgav att det inte hade hjälpt alls, medan andra tyckte att de hade fått mycket hjälp av att kunna lyssna 

på texten. Utdrag 3 utgör en dialog där tre av deltagarna diskuterar behjälpligheten. 

Utdrag 3 

Elev D: Jag hitta ganska mycket… kanske… 10 stycken fel. 

Elev K: Nej… jag hittade ingen fel i hela texten. 

Elev S: Inte jag heller. 

Elev D: Är det jag som är dum eller? [skratt] 

En annan dimension av talsyntes som elev D introducerade i diskussionen var hur möjligheten att lyssna 

gjorde det enklare att bearbeta texten i bemärkelsen att det främjade koncentrerad och fokuserad 

korrekturläsning av texten. Här åsyftades alltså inte möjligheten till att höra sådant de hade skrivit fel, 

utan snarare att lyssningen gjorde det enklare att (med deltagarens egna ord) ”orka läsa igenom texten” 

och göra avslutande korrigeringar. I utdrag 4 berättar två av deltagarna mer om deras upplevelse. 
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Utdrag 4 

Elev D: Asså… Du pallar inte läsa din text efter alltid. [Lärarens namn] säger alltid ”du måste läsa, 

du måste läsa innan du lämnar in” men den är svår för mig. Den var lättare nu… asså man kan lyssna 

och läsa samtidigt och asså… höra. 

Elev L: Aa, jag håller med [D]. Om det inte är en nationella prov, jag kommer inte orka. [skratt] 

[tystnad] 

Jag: Hur menar ni? 

Elev L: Men det är tråkigt att läsa din text igen och igen… Man orkar inte! Och sen man kanske 

missar en fel i texten. 

Elev D: Exakt. 

På min uppmaning diskuterade även deltagarna kvaliteten på den syntetiska rösten. Samtliga deltagare 

var överens om att begripligheten motsvarade en människoröst och att det var enkelt att förstå rösten. 

Vad gäller talkvaliteten var det mer skiftande upplevelser i gruppen och i utdrag 5 förklarar deltagarna 

K och T vad de tyckte var dåligt med rösten. 

Utdrag 5 

K: Av tio det är kanske fyra. Jag förstod vad hon säger alltid men det är inte som en människa säger. 

Man hör att det är en robot. 

T: Hon snackar utan att andas, mannen. 

I anknytning till detta lyfte en av deltagarna möjligheten att själv justera hastigheten på talet i 

talsyntesmjukvaran som en förmånlig anpassning (utdrag 6). Hen fick medhåll från flera andra deltagare. 

Utdrag 6 

A: Asså det var jättebra, för att… om du vill du kan byta henne att prata långsamt eller snabbare. Om 

jag var lite långsam för att förstå allt, då jag tror att det var bra, för att du kan byta ljudet till 

långsammare eller snabbare. 

Sammantaget framgick av både observation och intervju att deltagarnas upplevelse och användning av 

talsyntes varierade efter användare. Två viktiga resultat för denna studie är att verktyget var 

förhållandevis enkelt att implementera i en reell klassrumssituation och att eleverna lyckades använda 

talsyntes utan större svårigheter. Innan intervjun avslutades frågade jag om deltagarna skulle använda 

talsyntes på eget initiativ, exempelvis när de skriver en skoluppgift under lektionstid eller hemma. 

Majoriteten av deltagarna svarade ja, men alla var inte oreserverat positiva. En vanlig invändning var 

att översättningsprogram (såsom exempelvis Google Translate) hade varit att föredra framför talsyntes. 

I utdrag 7 ger Deltagare D uttryck för sin syn på talsyntes och sammanfattade flera av deltagarnas 

ståndpunkt. 

Utdrag 7 

D: Ja, även om det inte hjälper allting så är det bättre än ingenting. 
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5. Diskussion 

Denna studie har syftat till att utvärdera talsyntes som digitalt hjälpmedel och stöttning för nyanlända 

elever på språkintroduktionen i deras textproduktion. I avsnitt 5.1 diskuteras resultaten utifrån studiens 

frågeställningar och innebörden av dessa. I avsnitt 5.2 reflekterar jag kring studiens metodanvändning 

och kommer med förslag för eventuella framtida studier. 

5.1. Resultatdiskussion 

Ett för denna studie viktigt resultat är skillnaden i felfrekvenser som förekommer mellan texter skrivna 

med talsyntes respektive utan talsyntes. Elevtexter skrivna med talsyntes skiljer sig från elevtexter 

skrivna utan talsyntes genom att innehålla en signifikant lägre andel fel. Intressant nog tycks denna 

felreduktion främst röra den ortografiska nivån, vilket korresponderar väl med att eleverna fokuserade 

på denna feltyp i intervjun – något som talar för att talsyntes har ett värde i detta avseende. Det 

signifikanta resultatet är uppseendeväckande främst med anledning av det mycket begränsade urvalet i 

studien. Givet de förbehåll man kan ha avseende studiens statistiska del (se avsnitt 5.2), kan en försiktig 

slutsats dras om att talsyntes verkar vara en adekvat stöttningsform i skrivprocessen för nyanlända 

gymnasieelever. Faktumet att det förkommer signifikanta skillnader trots urvalets begränsade storlek är 

lovande för att talsyntes främjar textproduktion för målgruppen i stort och inte enbart för urvalet. 

I litteraturen betonas vikten av att prioritera multimodal litteracitet (jfr Danielsson, 2013, s. 174; 

Engblom, 2013, s. 204 f.; Christensen, 2016, s. 11) och digital litteracitet (jfr Domeij & Karlsson, 2013, 

s. 529; Lindberg & Sandwall, 2012, s. 465 f.; Edwards-Groves, 2011, s. 49 ff.; Björkvall & Jacquet, 

2014, s. 18 f.) i andraspråksundervisning. Utvecklingen av dessa förmågor omtalas inte enkom inom 

ramen för skrivundervisning, utan som ett av målen i all nutida undervisning. Detta återspeglas också i 

Gy11, som fäster särskild vikt vid digital kompetens och varierade arbetssätt (jfr Skolverket, 2011, s. 8 

ff.). Resultaten från observationerna och intervjun står som ytterligare stöd för att användningen av 

talsyntes är förenlig med den ”rekonceptualisering” av skrivprocesser som Edwards-Groves (2011, s. 

61 f.) anser vara nödvändig i många klassrum. 

Elevernas utsagor klargör att upplevelsen av talsyntes är huvudsakligt positiv och att funktionen har 

ytterligare värden som inte kan omsättas i termer av fel eller felfrekvenser. Ett sådant värde som lyftes 

under intervjun var elevernas upplevelse av att funktionen bidrar till att ”orka läsa igenom texten” i 

slutfasen genom en sorts auditiv stimuli. Därmed förbättras deras möjlighet till att korrigera och bearbeta 

sina texter, vilket är något som både Christensen (2016, s. 5) och Edwards-Groves (2011, 61 f.) lyfter 

som kritiska inslag i skrivprocessen. Häri ryms ett värde som går bortom vad jag hade förväntat mig. 

Ett annat värdefullt resultat från observationerna är elevernas anmärkningsvärda digitala litteracitet, som 

framträder av en företrädesvis välfungerande användning av talsyntes och deltagarnas kvicka 

tillägnande av funktion. Vidare överensstämmer deltagarnas upplevelse av den syntetiskt framställda 

rösten väl med Cardoso et al. (2015), som menar att talkvaliteten är lägre än för verkligt tal men att 

begripligheten ändock står i paritet med en verklig röst. I likhet med Cardoso et al. (2015) anser jag att 

det talar för att talsyntes är ett lämpligt didaktiskt hjälpmedel i andraspråksundervisning. 

Talsyntes har lovordats i litteraturen (jfr Björkvall & Jacquet, 2014, s. 24 ff.; Domeij & Karlsson, 2013, 

s. 528 f.) trots att empiriskt stöd beträffande funktionens effektivitet saknas. Lärare behöver många 

redskap och göra medvetna val bland dessa för att åstadkomma en skrivundervisning som värnar om 
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alla delar av den skriftspråkliga kompetensen (Andersson Varge, 2014, s. 23 ff.). Föreliggande studie 

ger vid handen att talsyntes som didaktiskt hjälpmedel kan ha stor potential i 

andraspråksundervisningen. Dels kan talsyntesen bidra till att minska antalet fel i texter, dels är 

elevernas upplevelse av talsyntes huvudsakligt positiv och användningen verkar vara relativt 

okomplicerad. Med det sagt vill jag dock vara försiktig i tolkningen av studiens resultat. Larson-Hall 

(2016, 2. 86) avfärdar dikotomiska slutsatser utifrån enstaka studier och förordar ett synsätt som 

fokuserar på hur starka och hur stora samband som föreligger mellan två variabler, istället för att endast 

konstatera att det finns ett samband. En ensam studie kan rimligtvis inte ge ett definitivt svar på frågan 

huruvida talsyntes är effektivt i skrivundervisning, utan för detta krävs flera upprepade studier i olika 

miljöer och med större urval (jfr Dahmström, 2011, s. 387). Dock är min förhoppning att denna studie 

har bidragit till att initialt utvärdera talsyntes och följaktligen utgöra en byggsten i vidare forskning som 

syftar till att utforska detta lovande hjälpmedel. 

5.2. Metodologisk reflektion 

I föreliggande studie har kvantitativ felanalys spelat en central roll. Analysmetoden användes som ett 

sätt att kvantifiera elevtexternas kvalitet. Jag vill dock hävda att felanalys inte fullt ut är ett tillförlitligt 

sätt att skildra texters kvalitet. Något som uppdagades för mig under arbetets gång var att felfrekvenser 

i själva verket inte berättar hela sanningen om hur en text de facto hade bedömts i verklig provsituation, 

bland annat genom att inte ta hänsyn till hur språkligt avancerad en text är. Abrahamsson (2009, s. 49 

f.) skildrar hur felanalys är en kritiserad analysmetod; kritiken kan sammanfattas i att felanalys fokuserar 

på målspråksavvikande drag i inlärarspråket och därmed är strikt begränsad till fel, utan att ta hänsyn 

till helhet eller vad inläraren faktiskt gör rätt. En elev som använder ett enkelt språk kommer alltså ofta 

att uppvisa ett bättre resultat än en elev som försöker sig på mer avancerade formuleringar. Det är en 

kritik jag nu delar, men jag bedömde att felanalys var ett lämpligt sätt att kvantifiera resultaten. Ett 

förslag för vidare forskning skulle dock kunna vara att undersöka huruvida texter skrivna med talsyntes 

bedöms vara bättre än texter skrivna utan talsyntes. 

Vad gäller statistiska hänseenden finns flera möjligheter att göra en mer gedigen undersökning av 

talsyntes. En praktisk begränsning i studien är det begränsade urvalet, som ger ett material som är i 

minsta laget för att genomföra statistisk analys. Ett större urvalet hade dels tjänat till att förenkla den 

statistiska analysen (genom att möjliggöra parametrisk statistik), dels till att ge mer robusta resultat. 

Som jag anförde i avsnitt 5.1 är de signifikanta resultaten i ett så pass litet urval lovande för att talsyntes 

faktiskt har en stöttande funktion för hela målgruppen och inte bara för urvalet. Det är dock utifrån denna 

studie omöjligt att uttala sig om vilka som faktiskt ingår i denna bredare målgrupp (jfr Larson-Hall, 

2016, s. 84 & 131) och huruvida denna består av nyanlända inlärare i allmänhet, endast 

språkintroduktionselever eller kanske rent av en ännu snävare målgrupp. Därmed är resultatens 

generaliserbarhet i själva verket låg. En annan praktisk begränsning i studien är att det inte har varit 

möjligt att genomföra för- och eftertest (jfr Ataeifar, 2015; Cerezo et al., 2016). Deltagarna ingår i en 

klass vars nominella språkliga nivå motsvarar GERS-nivån A2, men det finns sannolikt diskrepanser i 

elevernas skriftliga förmågor. Genom ett förtest hade det varit möjligt att försäkra sig om att några 

påfallande stora skillnader inte föreligger mellan test- och kontrollgrupp. Slutligen anser jag att det hade 

varit av stort intresse att pröva de enskilda språkliga nivåerna genom statistisk prövning – utöver den 

totala felfrekvensen – för att ge en mer nyanserad bild av hur talsyntes bistår eleverna i skrivprocessen. 

I ljuset av de ovanstående begränsningarna vill jag betona hur värdefulla de kvalitativa inslagen har varit 

för denna studie. Genom metodkombination har det varit möjligt att uppnå det ekologiska synsätt på 
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talsyntes som förespråkas i litteraturen (jfr Lindberg & Sandwall, 2012, s. 466 f.; Björkvall & Jacquet, 

2014, s. 18 ff.;  Carr et al., 2011, s. 3 f.), där tekniken förstås utifrån sin kontext och sina användare. 

Observationer, å ena sidan, bygger på visuell evidens, genom att händelserna bevittnas samtidigt som 

de inträffar i naturliga miljöer. I och med detta är det möjligt att ge en naturtrogen skildring av talsyntes 

i verkliga situationer, bland annat vad gäller hur tekniska problem kan försvåra användningen i 

klassrummet. Vad gäller fokusgruppintervjun, å andra sidan, tillför även denna stort värde till studien. I 

vissa avseende fungerade intervjuformen mindre bra i sammanhanget, eftersom det naturliga samtalet 

flera gånger avstannade och vissa deltagare kom till uttryck i högre utsträckning än andra (såsom 

exempelvis elev D), vilket föranledde att jag fick inta en aktivare roll än vad som var planerat. Samtidigt 

anser jag att denna metodanvändning var välfungerande, i bemärkelsen att intervjun genererade mycket 

data och att rörligheten i deltagarnas meningsutbyte styrde in diskussionen på sådant jag inte hade 

planerat att fråga om i förväg men som alltjämt var mycket värdefullt för studien, vilket hör till 

förtjänsterna med denna intervjutyp enligt Cohen et al. (2018, s. 532 f.). 
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Bilaga 1 – Skrivuppgift 
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Bilaga 2 – Medgivandebrev 
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Bilaga 3 – Normalfördelning 
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Tests of Normality 

 

Grupp 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Felfrekvens testgrupp ,171 9 ,200* ,954 9 ,735 

kontrollgrupp ,263 8 ,109 ,829 8 ,058 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Bilaga 4 – Varians 

Descriptives 

 Grupp Statistic Std. Error 

Felfrekvens testgrupp Mean 12,0422 1,16053 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 9,3660  

Upper Bound 14,7184  

5% Trimmed Mean 12,0975  

Median 12,1000  

Variance 12,122  

Std. Deviation 3,48160  

Minimum 6,12  

Maximum 16,97  

Range 10,85  

Interquartile Range 5,40  

Skewness -,121 ,717 

Kurtosis -,165 1,400 

kontrollgrupp Mean 14,9150 1,09524 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 12,3252  

Upper Bound 17,5048  

5% Trimmed Mean 14,7089  

Median 13,8100  

Variance 9,596  

Std. Deviation 3,09782  

Minimum 11,88  

Maximum 21,66  

Range 9,78  

Interquartile Range 3,33  

Skewness 1,730 ,752 

Kurtosis 3,257 1,481 
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Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Felfrekvens Based on Mean ,081 1 15 ,780 

Based on Median ,230 1 15 ,638 

Based on Median and with 

adjusted df 

,230 1 14,718 ,639 

Based on trimmed mean ,104 1 15 ,751 
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