
 

 
Lässpelet Poio hjälper barn knäcka läskoden på under 10 timmar 

 
Svenska barns läskunskaper har över tid försämrats. Edtech-bolaget Poio har sedan ett par år tillbaka 
arbetat intensivt med att hitta lösningar som tidigt hjälper barn lära sig läsa och trigga läslust. Den 12 

juni lanserades det digitala läsverktyget Poio i Sverige och under sommaren har inte mindre än  
10 000 barn övat läsning med hjälp av det. Bland barn i åldrarna 4-6 år som spelat Poio och lyckats 
knäcka läskoden, visar häpnadsväckande siffror att de gör det på mindre än 10 timmar* - något som 

de traditionellt sätt ägnar månader på när de börjar skolan.  
 
Stockholm, september 2018 – Den 12 juni lanserades lässpelet Poio på den svenska marknaden 
och tre månader senare är antalet nedladdade appar 10 000 och antal registrerade användare drygt 
12 000. Av dessa är närmare hälften förskolebarn i åldrarna 4-6 år.  
 
– Lanseringen i Sverige har gått otroligt bra och siffrorna är ett bevis på att det finns en efterfrågan på 
ett verktyg som Poio. Dessutom skvallrar de om att många föräldrar är engagerade i sina barns 
utveckling och verkligen förstått att läsning är nyckeln till all vidare kunskap, vilket är glädjande, säger 
Maria Hansson, Country Manager för Poio i Sverige. 
 
Barn och ungas läsning - ett prioriterat område 
Sedan de sviktande resultaten gällande svenska barns läskunskaper i de senaste 
PISA-undersökningarna, beslutade regeringen 2016 om att tillsätta en särskild läsdelegation med 
uppdrag att utreda hur läskunskapen ska kunna lyftas bland Sveriges barn och unga. I juni 2018 
presenterade de sina slutsatser, där de slog fast att det behövs insatser för att ge barn och unga mer 
likvärdiga förutsättningar att nå en fullgod läsförmåga och att känna ökad läslust.  
 
– Slutsatserna som läsdelegationen konstaterat är helt i linje med vad vi vill åstadkomma. Idéen till 
vårt lässpel grundar sig i att alla barn oavsett förmåga ska ges samma möjlighet att knäcka läskoden. 
Vår metod bygger på att kombinera beprövad pedagogik med ny teknik som uppmuntrar barn att 
utforska en spännande värld, där de genom lek lär sig bokstäver och ord, säger Maria. 
 
Mer än 40 000 barn lär sig läsa med Poio 
Sedan lanseringen i Norge för ett år sedan har 35 000 familjer och lärare använt sig av Poio och i 
Sverige är antalet nedladdningar 10 000. I en nyligen genomförd undersökning bland pedagoger** 
uppger 90 procent av de tillfrågade att de skulle rekommendera appen till en kollega. Och i en 
undersökning bland användarna*** uppger 84 procent att de sett en tydlig effekt av appen på barnets 
inlärning och så många som 94 procent säger sig vilja rekommendera Poio till andra.  
 
– När vi ser att barn i genomsnitt knäcker läskoden på så kort tid som under 10 timmar, kan vi stolt 
konstatera att vi skapat ett effektivt verktyg som bidrar till att förenkla lärandeprocessen. Och det 
bästa av allt, vi låter barnen styra sin egen läsresa utan några pekpinnar, där de får en positiv 
läsupplevelse som motiverar dem till vidare lärande, avslutar Maria. 
 
Poio var en av Norges mest nedladdade appar under 2017 och sedan lanseringen i Sverige är appen 
en av de mest populär i sin kategori. För mer informationen om lässpelet Poio, besök www.poio.se. 
Poio kostar 199 kr och ger användaren upp till fem unika profiler****. 
  
*Av 1 000 svenska och norska barn som knäckt läskoden är genomsnittstiden 7 timmar. Bland 65 st 4-6-åringarna i Sverige 
som knäckt läskoden är motsvarande tid 7,65 timmar (Siffrorna bygger på data från lässpelet Poio under perioden 12 juni-20 
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augusti 2018). Bland 212 st 4-6-åringar i Norge som knäckt läskoden är motsvarande tid 8,67 timmar (Siffrorna bygger på data 
från lässpelet Poio under perioden 9 mars-20 augusti 2018).  
** Undersökningen, som bygger på webbenkäter med 42 pedagoger genomfördes i Norge mellan den 7-24 maj 2018. 
***Undersökningen, som bygger på webbenkäter med 662 användare genomfördes mellan den 25–29 oktober 2017. 
**** Tillgänglighet, funktionalitet och andra aspekter gällande Poio kan komma att ändras. 

 
Att knäcka läskoden: 
Begreppet knäcka läskoden handlar om att sätta samman bokstavsljud till ord. I den tidiga läsfasen 
betyder det att barn knäcker läskoden när de förstår sammanhanget mellan de skrivna bokstäverna 
och deras ljud - och att klarar av att sätta ihop ljuden till ord. Pedagoger beskriver detta som att ljuda 
bokstavsljuden sakta och därefter sätta samman ljuden och läsa ordet. I den fasen är det vanligt att 
fokusera på de ljudrätta orden först. När barnen förstår principen har de knäckt läskoden. De har då 
förutsättningar att lära sig läsa mer varierande ord med sammansatta ljud, dubbelkonsonanter eller 
stumma ljud. 
 
Presskontakt 
Maria Hansson, Country Manager Poio Sverige 
Mobil: 070-795 58 95 
E-post: mia@poio.co 

För de senaste nyheterna besök Poios nyhetsrum på www.poio.se/press 

 

Om Poio AS 
Poio grundades 2016 i Norge av Daniel Senn och Johannes Steen. Poio är framtaget för att hjälpa barn knäcka 
läskoden genom lek och skapa en positiv läsupplevelse, där inlärningen sker på barnets egna premisser. 
Visionen är att inga barn ska behöva kämpa med att knäcka läskoden. Målsättningen att bli ledande inom 
edtech-området som fokuserar på läsinlärning. Poio finns i Norge och Sverige och ägs av grundarna, Founders 
Fund och Schibsted Tillväxtmedier AB. För mer info besök www.poio.se. 
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