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Abstract 

 

The aim of the study was to investigate if an intensive reading intervention based on 

decoding word and text through repeated reading could improve the students’ reading 

fluency and thereby their reading comprehension. Reading fluency can be defined as 

reading with suitable speed, good decoding and word recognition, by using prosody and 

showing understanding of what has been read. The method in the study was an 

experimental intervention combined with interviews with participating students. Eight 

students in grades 2 and 3 were included, and they were divided into two comparable 

groups, an intervention group and a control group. Pre- and post-test examined whether 

the intervention had effects on the students’ decoding and reading comprehension 

compared to the control students. The interviews explored how the students experienced 

the intervention and how they felt that the training affected their ability to read. The 

results showed that most of the students in the intervention-group improved their 

reading accuracy, which in turn may have affected their reading comprehension in a 

positive way. According to the interviews, the students experienced the activities mostly 

as meaningful and fun (with one negative thing, they missed class teaching) and they all 

think they have learned things that have been positive for their ability to read. In 

conclusion, this study proposes that an intensive reading intervention can be a good 

way for specialist teachers to assist students in their early reading development.  
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1 Inledning 

Förutsättningar och villkor för att läsa och skriva har förändrats över tid, bland annat 

genom datorns inträde i våra liv. Numer läser och skriver vi mycket på skärm, där bilder 

och ljud ges ett större utrymme och texter kan läsas upp via datorn.  Det finns dock 

aspekter och villkor som består och som är centrala för att elever ska kunna lyckas med 

läsning och skrivning. Dessa aspekter handlar enligt Liberg (Skolverket, 2010) om 

grundläggande språkliga förmågor som ordförråd, att minnas och kunna återge text och 

att vara en aktiv språkdeltagare. En annan aspekt är metaspråkliga förmågor, som 

handlar om att ha god kunskap om språkljud, om bokstäver, att vara fonologiskt 

medveten och att ha kunskap om hur texter byggs upp. Även metakognitiva förmågor är 

betydelsefulla för att kunna reflektera över hur läsande och skrivande går till och vilka 

strategier man använder. Tidigare erfarenheter och inställning till läsning och skrivning 

varierar stort mellan elever i en grupp och spelar också en stor roll tillsammans med 

läsningens och skrivningens syfte och textens form och innehåll (Skolverket, 2010). När 

en elev har lärt sig läsa kommer denne att använda sig av förmågan under hela sin 

skoltid och även senare i arbetslivet. I skolan blir läsningen en mycket viktig 

förutsättning för lärande, då mycket av kunskapsinhämtningen sker via skriftliga källor 

(Roe, 2014). I arbetslivet blir läsningen en nyckel till framgång när krav ställs på 

nyinlärning och anpassning till ny teknik och organisation (Lundberg, 2010). Fälth 

(2013) menar på att det är en stor utmaning för pedagoger i skolan att kunna ge eleverna 

de redskap som krävs för att kunna läsa nya ord och texter, något som kräver både 

avkodning (förmågan att läsa och känna igen ord) och förståelse. Som pedagog måste 

man kunna identifiera var eleven är i sin läsutveckling och möta eleven där, med målet 

att eleven ska lyckas utveckla sitt läsande och kunna använda läsningen självmant för 

att exempelvis söka information eller för att få en läsupplevelse. 

 

Ämnesvalet, läsning, och metodvalet, experiment/intervention och intervju, har jag i 

detta arbete gjort med en önskan om att praktiskt och konkret undersöka hur jag som 

speciallärare kan bistå eleverna i deras tidiga läsutveckling. Eftersom läsning är 

komplext och innehåller många delar har jag valt att begränsa interventionens innehåll 

till avkodning på ord- och textnivå med syfte att förbättra elevernas läsflyt. 

 

I läroplanen för grundskolan, Lgr11, kan man i kunskapskraven för åk 3 läsa: ”Eleven 

ska kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på 

ett fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av 

innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse” (Skolverket, 2011 

s.245). Alatalo (2016) beskriver kunskapskravet ”att läsa med flyt” som elevens 

förmåga ”att läsa med god hastighet, god avkodning, ordigenkänning och med prosodi” 

(s.80). Enligt den definition som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, ger 

i sin rapport handlar läsflyt om att läsa ”med passande läshastighet och betoning så att 

det blir förståelse i det lästa” (SBU, 2014, s.180). Forskare som Fälth (2013), Rasinski 

(2014), Pikulski och Chard (2005) framställer läsflyt som en bro mellan avkodning och 

förståelse.  

 

Enligt teorimodellen Simple view of reading, SVR, behövs både avkodning och 

språkförståelse för att läsning med förståelse ska kunna ske. I formeln, L=AxF, står L 

för läsförståelse, A för avkodning och F för den språkliga förståelsen. Om någon av 

faktorerna är 0 uppstår alltså ingen läsförståelse (Hoover & Gough, 1990). En del 
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forskare menar att det också finns andra faktorer som påverkar avkodning och 

förståelse, faktorer som exempelvis motivation och läsintresse (Elbro, 2004, Heiman & 

Gustafsson, 2009). I detta arbete, en intensivläsningsintervention, undersöks sambandet 

i formeln L=AxF. Resultatet undersöks på så sätt i ett större sammanhang samtidigt som 

interventionen fokuserar på avkodning genom intensivläsning av läslistor, ordläsning 

med hjälp av dator och upprepad läsning av text. I pre- och posttest undersöks om denna 

avkodningsintervention gett någon effekt på elevernas avkodning och läsförståelse. Med 

hjälp av elevintervjuer undersöks hur eleverna upplevt arbetet med intensivläsningen 

och hur de upplever att träningen påverkat deras läsning.  

 

Praktisk tillämpning av en intervention är beroende av resurser och en viktig resurs är 

tid. Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv intressant att veta om en kortare 

intensiv träningsperiod kan främja avkodning och läsning av text med ökad läsförståelse 

som effekt. Ett sådant upplägg kan vara rimligt att genomföra i skolans vardag trots 

knappa resurser. Att sedan testa om denna metod har, trots sin korta tid, god påverkan 

på läsförståelsen kan verka optimistiskt men ändå relevant då ett viktigt syfte med 

lästräning inte bara är snabbare avkodning utan också att eleven ska förstå det lästa.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka om en 4 veckors intensivläsningsperiod (20 tillfällen 

à 20 minuter) med upprepad läsning av läslistor, ordläsning med dator och upprepad 

läsning av text kan leda till förbättrat läsflyt. Studiens syfte är också att undersöka hur 

eleverna upplever arbetet med upprepad läsning av ord och text. 

 

 

o Hur kan elevers avkodning på ord och textnivå påverkas av intensiv upprepad 

läsning av ord och text?  

o Hur kan elevers läsförståelse påverkas av intensiv upprepad läsning av ord och 

text? 

o Hur beskriver eleverna arbetet med upprepad läsning av läslistor, ordläsning 

med hjälp av dator och läsning av text vad gäller läsförmåga, motivation och 

självförtroende?  
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2 Forskningsbakgrund 

Med utgångspunkt i arbetets syfte och forskningsfrågor kommer sambandet mellan 

faktorerna i SVR att undersökas med fokus på avkodning och på hur den påverkar och 

påverkas av andra faktorer. Inledningsvis redogörs för SVR och hur olika forskare 

tolkat och utvecklat denna teorimodell. Därefter förklaras läsning utifrån Lundberg och 

Herrlins (2014) fem dimensioner. Dimensionerna avkodning, förståelse, läsflyt och 

läsintresse kopplas till detta arbetes syfte och beskrivs därför ytterligare. Även 

motivation, självförtroende och metakognition beskrivs. I bakgrundens sista del 

redogörs för läs- och skrivundervisning och pedagogens (speciallärarens) roll i 

utformande av specialpedagogiska insatser. 

2.1 Läsning 

2.1.1 SVR 

Enligt teorimodellen Simple view of reading, SVR, behövs både avkodning och språklig 

förståelse för att läsning med förståelse ska kunna ske, L=AxF. Enligt formeln står L för 

läsförståelse, A för avkodning och F för den språkliga förståelsen. Variationen i läsning 

bestäms alltså av produkten av avkodning och språkförståelse. Om någon av faktorerna 

är 0 uppstår ingen läsning (Hoover & Gough, 1990). I litteratur benämns produkten L 

ibland som läsfärdighet/läsförmåga (Elbro, 2004; Heimann & Gustafson, 2009), ibland 

som läsning (Fälth, 2013) och ibland som läsförståelse (Elwér, 2014). I dessa fall är 

innebörden den samma: produkten i formeln SVR är läsning med förståelse.  

 

Heiman och Gustafson (2009) hänvisar till Wesley, Hoover, Gough och Wren (2001) 

som specificerat några grundläggande kognitiva processer som är viktiga för faktorerna 

avkodning och språklig förståelse. Avkodning vilar på flera processer där kunskap om 

relationen mellan bokstäver och språkljud är en central del tillsammans med lexikal 

kunskap (kunskap om ords uttal, betydelse, funktion och stavning) för att kunna hantera 

ord som bryter mot normerna. Språklig förståelse handlar om omvärldskunskap 

(kunskap om hur vardagen fungerar, hur saker och ting hänger ihop och hur man 

kommunicerar) och om specifik förståelse för hur språket är uppbyggt (språkljud, ords 

betydelse, och grammatik). Enligt Elbro (2004) inrymmer faktorerna avkodning och 

språkförståelse alla andra kognitiva faktorer och hela den mentala apparat som sätts i 

rörelse i läsprocessen. Skillnaden i god och dålig läsförmåga kan enligt Elbro (2004) 

förklaras genom variationen i avkodning och språkförståelse 

 

En del forskare anser att motivation och engagemang också är grundläggande delar i 

läsprocessen. Om motivation och engagemang saknas kommer det att inverka på 

förståelsen (Roe 2014; Pressley, 2006). Icke-kognitiva faktorer som motivation, 

läsintresse och uppmärksamhet kallar Heiman & Gustafsson (2009) individfaktorer. 

Dessa kan tillsammans med andra omständigheter, som en svår- eller lättläst text, 

störningar från omgivningen, tidpunkten på dagen och personliga bekymmer, påverka 

faktorerna avkodning och språkförståelse i formeln L=AxF (Elbro, 2004; Heiman & 

Gustafsson, 2009). Bååth (2016) menar att teorimodellen SVR beskriver läsning 

teoretiskt men att man som lärare måste beakta flera faktorer där motivation och 

aktivitet är viktiga delar. Hon gör ett försök att förena teori och praktik och utöka 

formeln till: Läsning = avkodning X förståelse + motivation + aktivitet. ”En läs- och 
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skrivundervisning som utgår från motiverande, strukturerade aktiviteter och ett vidgat 

språk- och textbegrepp ger goda möjligheter för elever att utvecklas till läsare” (Bååth, 

2016, s 23).  

 

SVR kan fungera som ett ramverk för att förstå och beskriva tre breda kategorier av 

lässvårigheter som lärare kan möta hos elever. Modellen kan förutspå att 

läsförståelseproblem kan vara ett resultat av bristfällig avkodning, bristfällig förståelse 

av talat språk eller som en kombination av båda. Svårigheter kan utifrån en sådan 

tolkning bestå i svag förståelse men stark avkodning och beskrivs utifrån SVR som 

specifika svårigheter med läsförståelse.  En stark förståelse men svag avkodning, trots 

evidensbaserad undervisning, betecknas som lässvårigheter eller dyslexi. Svårigheter 

som består av både svag avkodning och svag språkförståelse kan beskrivas som 

blandade lässvårigheter (Tumner & Greaney, 2010). En svaghet i en av faktorerna (A 

eller F) kan till viss del kompenseras med styrka i den andra faktorn. Dessutom kan det i 

individfaktorer finnas ytterligare möjligheter till kompensation. Om ordförrådet 

utvecklas kan förståelsen påverkas positivt och om eleven får möjlighet att utveckla 

visuella och ortografiska representationer av ord kan avkodningen påverkas positivt 

(Heiman & Gustafsson, 2009).  

2.1.2 Bottom-upp, Top-down 

Det finns två olika uppfattningar om hur barn bäst lär sig läsa. Den ena uppfattningen 

har fått namn som bottom-up (även phonics, alfabetisk läsning, fonologisk läsning, 

ljudmetoden) och handlar om att gå från delar till helheten. Den andra uppfattningen har 

kallats top down (whole language, ordbildsmetod, indirekt undervisning) och handlar 

om att gå från helhet till delar (Westlund, 2012). De flesta forskare är idag överens om 

att nybörjarundervisning bör innehålla någon form av bottom-up processer, en 

undervisning i hur fonem och grafem förhåller sig till varandra (SBU, 2014). Resultat 

från Shankweiler et al (1999) studie av elever i åldrarna 7.5 - 9.5 år visar att 

skillnaderna i läsförståelse har hög korrelation med skillnader i avkodningssvårigheter 

och att bottom-up förmågor (skills) har stor del i läsprocessen i denna åldersgrupp.  

Samtidigt bör läsande ingå i meningsfulla sammanhang. Förståelse och avkodning 

samverkar när läsaren försöker skapa mening i texten (top-down processer). Fler och 

fler läsforskare menar att avkodnings- och förståelseprocesser samverkar och talar om 

en interaktiv modell (Westlund, 2012). Forskare som Elwér (2014) och Tilsta, 

McMaster, Van den Brock, Kendeou och David (2009) har i studier visat på att 

betydelsen av olika faktorer i läsprocessen förändras med ålder. Tilsta et al (2009) visar 

i sin studie på att ordavkodning är den faktor som i tidiga skolår påverkar variationen i 

läsförståelse mest. I åk 7 visade sig istället hörförståelsen påverka variationen i 

läsförståelse mest. 

2.1.3 Läsningens fem dimensioner 

Lundberg och Herrlin (2014) skriver om läsning som något som är delbart men helt och 

som innehåller flera dimensioner. Mellan dessa dimensioner finns en ömsesidighet och 

samverkan som inte följer varandra i en bestämd tidsföljd. Samspelet mellan dessa 

dimensioner kan ses i följande bild. 
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Figur 1. Läsningens fem dimensioner (Lundberg & Herrlin, 2014). De mest grundläggande förutsättningarna för 

läsning finns längst till vänster.  

 

För att förstå skrift, lära sig läsa och skriva, måste vi förstå att talet är uppdelat i bitar, 

fonem, som betecknas med bokstavstecken och som i olika kombinationer kan bilda 

många olika ord (Lundberg & Herrlin, 2014, Catts & Kamhi, 2012). Man måste vara 

fonologiskt medveten, d.v.s. kunna skifta uppmärksamheten från betydelsen av ordet till 

ljud som bygger upp ordet, hur det låter och hur det sägs. Man måste också förstå hur 

ljud färgar av sig på varandra. Även om barn utvecklar fonologisk kompetens så 

kommer inte den fonologiska medvetenheten av sig själv, men den är grundläggande för 

att kunna lära sig läsa och skriva. För att bemästra läsande och skrivande måste man 

förstå den alfabetiska principen, med andra ord: knäcka den alfabetiska koden. I 

läsutveckling samspelar fonologisk medvetenhet med övriga dimensioner som 

ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Fonologisk medvetenhet 

underlättar ordavkodningen, att läsa ut ord. Ordavkodningen underlättar i sin tur 

fonologisk medvetenhet och läsflyt. Läsflyt underlättar ordavkodningen som har positiv 

inverkan på läsförståelsen och med god läsförståelse finns förutsättningar för 

läsintresse. (Lundberg & Herrlin, 2014).  

2.1.4 Avkodning 

Definition 

Hoover och Gough (1990) beskriver begreppet avkodning utifrån Simple View of 

Reading som effektiv ordigenkänning: 

 
For the simple view, skilled decoding is simply efficient word recognition: the 

ability to rapidly derive a representation from printed input that allows access to 

the appropriate entry in the mental lexicon, and thus, the retrieval of semantic 

information at the word level (s 4). 

 

Inger Fridolfsson (2015) beskriver avkodning i sin termordlista som: ”den tekniska 

sidan av läsning, det vill säga att läsaren kan koppla samman ett ords bokstäver med 

språkljud och ljuda samman dem till ord. Scarborough (2001) (citerad i Frank & 

Herrlin, 2016) beskriver avkodning som sammanflätat av många trådar där 

fonologisk/fonemisk medvetenhet är en, kopplingen mellan fonem och grafem är en 

annan och förmåga att automatiskt känna igen bekanta ord en tredje.  

Stadier i läsutvecklingen 

Det finns olika teorier som redogör för den lästekniska utvecklingen. I Sverige är det 

vanligt att man använder sig av Hoien och Lundbergs stadieindelning av 

läsutvecklingen, en utveckling av den modell som Frith (1985) beskrev för 30 år sedan 

(Frank & Herrlin, 2016). De stadier Hoien och Lundberg beskriver är: Pseudo-läsning, 

logografisk-visuell, alfabetisk-fonemisk, ortografisk-morfemisk. Dessa stadier följer inte 

ett allmängiltigt utvecklingsförlopp, det finns individuella skillnader i 

läsutvecklingsförloppet och stadierna överlappar varandra (Hoien & Lundberg, 2013).  

 

Fonologisk 

medvetenhet 

ordavkodning Flyt i läsningen Läsförståelse Läsintresse 
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I det första stadiet Pseudoläsning ”läser” barnet omgivningen utan att ha kunskap om 

alfabetet och gör inga närmare analyser av skrift. Barnet lär sig till exempel känna igen 

välbekanta skyltar med hjälp av skyltarnas utformning och kontextuella ledtrådar. I det 

Logografisk-visuella stadiet har barnet ännu inte knäckt skriftens kod men utan att 

kunna alla bokstäverna kan barnet ändå känna igen flera ord. Det kan vara ordets 

framträdande visuella särdrag, ordlängd och betydelse som är avgörande för 

identifieringen av ord. Den logografiska lässtrategin blir mindre effektivt i takt med att 

barnet behöver lära sig känna igen fler och fler ord. Det blir svårt att hitta nya visuella 

särdrag som skiljer orden från varandra och läsningen kan präglas av gissningar. I det 

Alfabetisk-fonemiska stadiet har barnet börjat förstå hur det talade språkets fonem 

(bokstävernas ljud) kan konverteras till skriftspråkets grafem (bokstävernas form). 

Barnet behöver systematisk och direkt undervisning i detta och behöver träna på att få 

ihop bokstavsljud till ord. Strategin ger barnet kunskap i hur man läser ut nya ord men 

är energikrävande eftersom avkodningen är långsam och arbetsminnet belastas och 

hindrar avkodningen. I detta stadie är det är en bit kvar innan avkodningsfärdigheten är 

fullt utvecklad men här byggs en viktig grund för den högsta nivån i 

ordavkodningsprocessen. I det Ortografisk-morfemiska stadiet sker avkodningen snabbt. 

Barnet känner igen vissa återkommande delar av ett ord, tar hjälp av ordens inre 

ortografiska och fonologiska struktur och behöver inte ljuda ut orden. Man säger att 

ordavkodningen är automatiserad och i och med att barnet inte behöver gå via 

ljudningen i avkodningen förbättras flytet i läsningen. Kraft som behövts för ljudning 

kan nu frigöras och läggas på att förstå det lästa (Hoien & Lundberg, 2013). ”En läsare 

som läser med flyt använder förmågorna från de olika faserna i sin läsning när det 

behövs” (Alatalo, 2016, s 72).  

Avkodningsstrategier  

Om man vill hitta svaret på varför många läsare har svårt att tillägna sig en säker 

avkodning måste man ha kunskap om vilka strategier som används i ordavkodningen 

och vad som påverkar tillägnandet av dessa strategier (Hoien & Lundberg, 2013).  

 

Enligt teorin Dual-route använder läsaren antingen en direkt väg i avkodning av ord, 

genom ortografisk ordigenkänning (ortografisk strategi) eller en indirekt väg, genom 

fonologiskt ljudande (fonologisk strategi) (Coltheart, Curtis, Atkins & Haller, 1993; 

Hoien & Lundberg, 2013). Det finns på så sätt två vägar in i lexikon, som är individens 

långtidsminne för ord (Frank och Herrlin, 2016; Hoien & Lundberg, 2013). 

Nybörjarläsaren använder mest alfabetisk-fonemisk (fonologisk) strategi och efterhand 

övergår läsaren till mer ortografisk-morfemisk läsning (baserad på ordigenkänning) 

(Lundberg, 2010). Med den fonologiska strategin omkodas enskilda bokstäver eller 

bokstavskombinationer till språkljud som dras samman till en ljudmässig helhet. Genom 

att uppmärksamheten riktas mot ordets struktur byggs kunskap om ords stavningssätt 

upp och fonologisk (ibland kallad alfabetisk) läsning är ett viktigt steg på väg mot 

ortografisk läsning och en viktig lässtrategi när man möter nya ord. Med en fungerande 

ortografisk strategi känner läsaren igen ett ord snabbt och korrekt och behöver inte göra 

en fonologisk omkodning av ordet. Ju oftare läsaren stöter på ordet kommer 

effektiviteten av den ortografiska strategin att öka. På så sätt automatiseras avkodningen 

och kräver, som tidigare nämnts, inte lika stora kognitiva resurser (Hoien & Lundberg, 

2013).  
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De strategier som avses med kunskapskraven för åk 3, ”att läsa med flyt” är enligt 

Alatalo (2016) den ortografiska lässtrategin (snabb ordigenkänning) som gör att texten 

kan läsas relativt obehindrat och den alfabetisk-fonemiska (ljudande) som läsaren 

använder vid läsning av nya och svåra ord. Självrättning vid felläsning, att gå tillbaka i 

texten och läsa om, är också en viktig lässtrategi (Alatalo, 2016). Beroende på om ordet 

uppträder ensamt eller i en kontext använder läsaren olika strategier. När ett ord 

används ensamt, utan kontext, används den logografiska, den fonologiska och den 

ortografiska strategin (Hoien & Lundberg, 2013). För lässvaga elever spelar kontexten 

större roll än för goda läsare (Stanovich, 1980). Om ordet finns i en kontext får 

avkodningen stöd av de semantiska hållpunkterna (ledtrådar som själva innehållet i 

texten ger läsaren), syntaktiska hållpunkterna (som ger vägledning om vilket typ av ord 

det är, ex substantiv) och pragmatiska hållpunkterna (de ledtrådar som exempelvis 

bilder och förhandsinformation ger läsaren) (Hoien & Lundberg, 2013). När man 

avkodar ett ord har man alltså hjälp av förståelsen. Med hjälp av yttre semantiska 

(betydelsemässiga) ledtrådar kan man få hjälp att begränsa möjliga tolkningsalternativ 

och se att endast ett visst antal ord är möjliga. För elever i läs- och skrivsvårigheter kan 

avkodningsproblem i många fall göra dem alltför beroende av yttre ledtrådar. Detta gör 

att de försöker hålla ett högre tempo än de behärskar och att läsningen blir en ansträngd 

och forcerad ”ungefär-läsning” med siktet inställt på att försöka lösa de ”akuta 

problemen”, d.v.s. att ta sig igenom den mening som de vid tillfället har framför sig. En 

sådan felaktig lässtrategi orsakar ofta en otillräcklig överblick över hela läsmaterialet 

och läsförståelsen blir lidande (Taube, 2013). Ett huvudsymptom vid dyslexi är 

svårighet att läsa ut ord snabbt och korrekt med en avkodningsprocess som är både 

resurs- och tidskrävande (Hoien & Lundberg, 2013). Detta gör att avkodningen kräver 

alltför mycket av den kognitiva kapaciteten och gör avkodningen mycket ansträngande 

och långsam, något som påverkar läsförståelsen negativt (Taube, 2013).  

2.1.5 Förståelse 

Språkförståelse, hörförståelse och läsförståelse 

Med Språkförståelse menas en språklig medvetenhet om hur språket används i olika 

kontexter. Språkförståelse handlar också om medvetenhet om ordval, kunskap om ords 

betydelse och ursprung, och om en medvetenhet om hur meningar används och skapas 

grammatiskt (Skolverket, 2016). ”Det innebär också att förstå hur språket fungerar 

genom användning av metaforer, liknelser eller idiomatiska uttryck och förmåga att 

använda språket som verktyg för att resonera” (Skolverket, 2016, s 35). Hoover och 

Gough (1990) beskriver begreppet utifrån Simple View of Reading enligt följande: 

 
… linguistic comprehension is the ability to take lexical information (i.e., semantic 

information at the word level) and derive sentence and discourse interpretations. 

Reading comprehension involves the same ability, but one that relies on 

graphicbased information arriving through the eye (Hoover & Gough, 1990 s.5).   

 

Enligt citatet ovan involverar språkförståelse samma förmågor som läsförståelse med 

skillnaden att läsförståelse förlitar sig på skriftlig information som når oss via ögat. Med 

hörförståelse menas att kunna ta till sig information auditivt genom att lyssna 

(Skolverket, 2016). Språkförståelse brukar ofta kopplas samman med hörförståelse och 

undersöks ofta med hjälp av hörförståelseuppgifter (Elwér, 2014). Enligt Perfetti, Landi 

och Oakhill (2005) är relationen mellan läsförståelse och hörförståelse ömsesidig och en 
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påverkan på den ena förmågan påverkar även den andra. Samtidigt är korrelationen 

mellan läsförståelse och förståelse för talat språk i början av läsinlärningen liten 

eftersom processen att lära sig avkoda och känna igen ord begränsar läsförståelsen. När 

barnet lärt sig läsa ut ord skiftar den begränsande faktorn för förståelse från att handla 

om ordigenkänning till att handla om förståelse för talat språk. Detta kan ses i studien 

av Tilsta et al. (2009) som visade på att ordavkodningen var den faktor som påverkade 

variationen i läsförståelse mest i tidiga skolår medan hörförståelsen påverkade 

variationen i senare årskurser. Resultat i Elwérs studie (2014) visar också på variation i 

faktorerna språkförståelse och avkodning kopplat till ålder. Dessutom visar resultatet att 

elever med förståelseproblem många gånger inte upptäcks förrän i 10-årsåldern. 

Läsförståelse 

Läsförståelse kan definieras: ”att utvinna och skapa mening när man genomsöker 

skriven text och samspelar med den” (Bråten, 2008 s.14). I detta ryms två aspekter av 

läsförståelse: att hitta den innebörd författaren har lagt in i texten, något som kräver att 

läsaren noga läser texten och tar tillvara textens bokstavliga mening, och att läsaren 

skapar mening med utgångspunkt i texten (Bråten, 2008). I Skolverkets 

kunskapsöversikt Att läsa och förstå (2016) citeras forskarna Sweet och Snows 

definition av läsförståelse som liknar Bråtens. Enligt Sweet och Snow (2002) sker 

läsförståelseprocessen genom samspel med och engagemang i skriven text, en process 

som består av dimensionerna Läsaren, Läsaktiviteten och Texten. Läsaren tar med sig 

sin kognitiva kompetens i läsning av text (uppmärksamhet, analytisk och kritisk 

tankeförmåga, förmåga att göra inferenser) och läsarens kön, ålder, motivation, 

omvärldskunskap mm spelar också in och påverkar läsförståelsen. Aktiviteten handlar 

om syftet med läsningen och Texten handlar om vilka texter som avses och textens 

läsbarhet. Dessa dimensioner sker i ett vidare socialt sammanhang, en social kontext, 

där elevens olika kulturer (skola, familj, kompiskrets) påverkar elevens inställning till 

läsning. 

2.1.6 Läsa med flyt 

Får eleven upp flytet i läsningen kan det påverka läsförståelsen positivt genom att 

eleven hinner läsa mer och de mentala resurserna inte behöver belastas av avkodningen 

(Stanovich, 1986).  Många forskare beskriver läsflyt som en bro mellan avkodning och 

förståelse eftersom läsflyt gör det möjligt att koncentrera sig på innehållet istället för 

enskilda ord (Rasinski, 2014; Pikulski & Chard, 2005). Enligt Fälth (2013) kan läsflyt 

symboliseras av multiplikationstecknet (x) i formeln L=AxF. Avkodning och förståelse 

sker synkroniserat och om någon av dessa delar ökar så ökar även den totala 

läsförmågan/läsförståelsen. 

Definitioner av läsflyt 

Utifrån kunskapskravet i åk 3 beskriver Alatalo (2016) läsflyt med ”att läsa med god 

hastighet, god avkodning, ordigenkänning och med prosodi” (s.80), förmågor som 

behövs för att ”texten ska återges uttrycksfullt och med rätt betydelse”(s 72). Att kunna 

återberätta det lästa är enligt Alatalo (2016) en del av läsflytet och enligt SBU (2014) 

handlar läsflyt även om att läsa ”med passande läshastighet och betoning så att det blir 

förståelse i det lästa” (s.180). 

 

Liberg, Folkeryd & Geijerstam (2013) tar utgångspunkt i Lgr 11 och forskning när de 

diskuterar begreppet god läsförmåga och hur man kan tala om den. Styrdokument som 
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läroplan och kursplan innehåller direktiv och normer som råder för pedagogisk praktik i 

skolan om hur begreppet god läsförmåga ska förstås. I kunskapskraven för åk 3 står att 

eleven ska kunna läsa med flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt. I 

kommentarmaterialet till kunskapskraven för åk 3 kan man läsa: ”Med lässtrategier 

menas i kursplanen de konkreta sätt som en läsare använder för att angripa en text” 

(Skolverket 2011, s 12). Liberg et al. (2013) uppmärksammar att kommentarmaterialet 

endast diskuterar så kallade förståelsestrategier, inga avkodningsstrategier. Däremot 

finns en relativt utförlig beskrivning av hur läsflyt ska bedömas i de nationella proven 

för åk 3. Bedömningens fokus handlar om att eleven ska kunna läsa ut ord och meningar 

relativt obehindrat med hjälp av ortografisk helordsläsning, korrigera sig själv vid 

behov genom att läsa om ord eller meningar, använda sig av ljudningsstrategi vid 

behov, stanna upp vid vissa ord för att se hur de ska avläsas samt kunna återge 

huvuddragen av händelseförlopp i läst text. Läsflyt handlar alltså om 

avkodningsförmåga men också om enklare former av meningsskapande. Eleven måste 

både kunna läsa av korrekt och förstå det lästa för att uppnå läsflyt (Liberg et al., 2013).  

Betydelse av automatisering, prosodi och riklig textläsning för läsflyt 

Kuhn (2005) presenterar två huvudteorier om varför läsflyt är viktigt för att förstå en 

text. Den ena är LaBerge och Samuels automatiseringsteori (citerad i Kuhn, 2005), en 

teori om att individen bara har en viss mängd uppmärksamhet tillgänglig för kognitiva 

uppgifter som att läsa, något som innebär att ju mer uppmärksamhet som går till att läsa 

ju mindre finns kvar till förståelsen. För att frigöra tillräckligt med uppmärksamhet till 

förståelsen måste avkodningen automatiseras. Genom riklig och ökande mängd läsning 

av texter på barnets nivå eller högre går barnets läsning från medveten avkodning till 

automatiserad avkodning. Den andra teorin handlar enligt Dowhower och Schrieber 

(citerad i Kuhn, 2005) om prosodins roll. Den bygger på automatiserad 

ordavkodningsförmåga och korrekt ordigenkänning men lägger till prosodins roll. 

Prosodi handlar om betoning, intonation och tempo. Studier har visat att svaga läsare 

inte läser med lika god prosodi som starka läsare och att mindre svaga läsare ökar sin 

förståelse av en text när den presenteras för dem på ett sätt som liknar tal, när texten 

presenterats för läsaren i lämpliga frasenheter. En prosodisk läsare läser med rimlig takt, 

med få misstag och på ett sätt som påminner om talat språk. Prosodiska läsare har 

lättare att förstå en text än de som inte är det.  

 

När lärare hjälper elever att utveckla läsflyt hjälper de dem inte bara att läsa automatiskt 

och korrekt utan också att utveckla deras förmåga att konstruera mening ur text (Kuhn, 

2005). Kuhns (2005) sammanställning av forskning visar på att det effektivaste sättet att 

hjälpa elever på väg mot läsflyt är att ge dem rikligt med möjligheter att läsa 

sammanhängande text. Läraren bör uppmuntra eleven att läsa olika typer av text i olika 

svårighetsgrad. De behöver också lyssna till när läraren läser med uttryck och intonation 

för att på så sätt förstå hur de själva ska läsa. Genom lärarens exempel kan eleven 

uppmärksammas på kopplingen mellan talat och skrivet språk och höra prosodins 

mönster. Kuhns (2005) sammanställning visar vidare att barn vars läsförmåga inte 

utvecklats i samma takt som jämnårigas inte får samma möjligheter att läsa 

sammanhängande text som jämnåriga. Ofta får de istället läsa text som fokuserar på 

ordavkodning något som kan bero på att det är svårare att hitta passande 

sammanhängande texter till de elever som inte uppnått läsflyt. Utan hjälp med att hitta 

passande sammanhängande texter och lättlästa intressanta böcker på elevernas nivå 

finns det risk att dessa elever stannar i avkodningsfasen och får svårt att utveckla läsflyt. 
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2.1.7 Läsning kopplat till motivation, läsintresse, självförtroende och metakognition. 

Motivation 

Guthrie och Wigfield (1999) definierar läsmotivation:”the individual´s goals and beliefs 

with regard to reading. Reading motivation then influences the individual´s activities, 

interaction, and learning with text” (s. 199). Samstämmigt med Guthrie och Wigfields 

definition beskriver Bråten (2008) hur motivation handlar om varför vi människor gör 

som vi gör, om varför vi väljer som vi gör och om hur vi engagerar oss i de aktiviteter 

vi väljer att göra. Eftersom läsning är en aktivitet som kräver energi och ansträngning av 

eleverna får motivation en viktig roll i konkurrensen med andra aktiviteter som att spela, 

se på tv och vara med kompisar (Bråten, 2008). Applegate och Applegate (2010) 

poängterar det viktiga i att eleverna känner att deras läsning ska användas till något, att 

de får intellektuell utmaning och att förväntningar på djupt tänkande kring text höjs. 

Dessa faktorer kan vända och öka motivationen. Utan motivation att genomföra 

uppgiften blir arbetet svårt trots skickliga lärare och utprövade undervisningsmetoder. 

 

Morgan och Fuchs (2007) har sammanställt forskning från 15 studier om motivationens 

betydelse för läsning. Resultatet indikerar att läsförmåga och motivation korrelerar. För 

att hjälpa svaga läsare behöver man därför satsa på att förbättra både motivation och 

läsförmåga. Morgan, Funch, Compton, Cordray och Fuch (2008) studie visade också på 

att mindre goda läsare i åk 1 ser sig själv som mindre duktiga läsare, tycker att läsning 

är svårt och har en mer negativ attityd till läsning än starka läsare. Lärarna i studien 

menade på att de mindre duktiga eleverna undvek läsaktiviteter. Trots att studien visade 

på att elevernas läsförmåga korrelerade med deras läsmotivation så kunde man inte se 

att deras motivation ökade när de efter effektiv undervisning förbättrat sin läsförmåga. 

Forskarna menar att detta visar på att elevernas senare nivå av läsmotivation var starkt 

predicerad av deras tidigare nivå av motivation och alltså svår att förändra trots 

förbättrad läsförmåga (Morgan et al., 2008).  

Läsintresse och läsmängd 

I NRPs metaanalys (2000) bekräftas sambandet mellan läsmängd och läsförmåga men 

det är inte tydligt vad som är orsak och konsekvens i detta samband. Är eleverna goda 

läsare för att de läst mycket eller har de läst mycket för att de är goda läsare? Stanovich 

(1986) talar om Matteus-effekten och att mindre goda läsare läser mindre än starka 

läsare och att denna skillnad gör att gapet dem emellan blir större. En läsare som tidigt 

kommit in i läsning och utvecklat en god läsförmåga hamnar i en god cirkel och 

intresserar sig för läsning, detta gör att läsningen utvecklas mer. Det finns en risk att 

denna Matteuseffekt, gapet mellan goda och svaga läsare, består livet ut. Denna 

uppfattning råder det delade meningar om då exempelvis Shaywits et al. (1995) inte 

fann att en Matteus-effekt i läsning kunde observeras i deras studie utan att gapet 

förblev detsamma över tid. Studien visade på att de som i tidiga år var i lässvårigheter 

även senare i skolåren var i lässvårigheter och författarna menar att detta ger stöd för att 

tidiga insatser är viktigt för att förbättra läsningen hos dessa elever. 

Självförtroende 

Taube (2013) kopplar läsinlärning till självförtroende och beskriver själuppfattningen 

som en organiserad enhet. Vi måste kategorisera och organisera alla intryck av oss 

själva i system för att de ska få innebörd för oss. Alla områden är inte lika viktiga för en 

individ och därför ser organisationen olika ut för olika individer. Tolkningar som rör 

viktiga områden är stabila och svåra att förändra medan tolkningar som rör oviktiga 
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områden är instabila. Ett område som ursprungligen varit viktigt för en individ kan 

”flyttas ut” och bli mindre viktigt om individen möter återkommande misslyckanden i 

området. Genom detta frigörs ”dyrbar plats” till andra områden som det är större 

sannorlikhet att lyckas inom. I skolan kan det till exempel innebära att misslyckanden 

inom de teoretiska ämnena gör att eleven börjar se dessa områden som mindre viktiga 

och ersätter dessa områden med annat, till exempel idrottsaktiviteter eller kamratliv, då 

de kan anses ge mer utdelning (Taube, 2013). Vid upprepade misslyckanden i till 

exempel läsinlärning gör motgångarna att man undviker situationer av läsning för att 

rädda det man har av självförtroende. Andra strategier kan vara att lära sig läsa texten 

utantill eller att läsa texten fortare än man faktiskt klarar av. Detta kan göra att eleven 

gissar och försöker ta hjälp av andra ledtrådar när de läser en text. (Fridolfsson, 2015). 

Metakognition 

Barn i inlärningssvårigheter visar ofta upp strategiska brister och är passiva under 

läsprocessen. Denna passivitet och hjälplöshet kan ha sin grund i dålig självbild och 

tidiga pedagogiska nederlag (Taube, 2013; Hoien och Lundberg, 2013; Fridolfsson, 

2015). Hoien och Lundberg (2013) har i egna undersökningar mött elever som när de 

stött på obekanta ord dragit till med gissningar i form av nyskapande, icke existerande 

ord. De drar slutsatsen att detta kan ha ett samband med att eleverna efter 

misslyckanden i skolan lärt sig att deras omdöme och erfarenheter saknar relevans i 

skolan. Det handlar alltså om elevens egen självbild och syn på sig själv som lärande 

individ. Hoien och Lundberg (2013) menar att det kan vara ett rimlig antagande att 

metakognition och självbild har ett samband och att en negativ självbild kan göra att 

eleven inte tror sig kunna lära sig något och saknar ett kognitivt mod att aktivt gå in i en 

text. 

 

Metakognitiv förmåga är enligt Taube (2013) och Hoien och Lundberg (2013) 

individens medvetenhet om sina egna tankeprocesser och individens förmåga att styra 

och kontrollera dessa. Detta är enligt Taube (2013) något som bedöms ligga bakom 

användandet av de rätta strategierna i en inlärningssituation. Strategivalet avgörs av 

läsarens mål och läsaren måste klargöra syftet med läsningen och vilka krav uppgiften 

ställer. Goda läsare kan välja mellan olika sätt att läsa, är flexibla och varierar både 

tempo och avkodningsmetoder. När det uppstår ett problem i läsningen av en text blir 

metakognitiva processer aktuella. Det gäller som läsare att veta när man förstår och när 

man inte förstår och att vid förståelseproblem kunna välja kognitiva strategier för att 

lösa problemet (Hoien & Lundberg, 2013). Enligt Fälth (2013) måste läsaren lära sig 

övervaka sin egen läsning för att förstå text. Myrberg (2003) skriver i 

konsensusrapporten att lärare måste ha som mål att lära ut ett metakognitivt 

förhållningssätt till eleverna så att dessa kan bilda meningsfulla strukturer av texter, 

avgöra vad som är viktigt i texter, och bedöma sin egen förståelse av texter. ”Det 

utmärkande för en elev som läser bra är inte att hon eller han alltid förstår, utan att 

hon/han själv kan avgöra när hon/han inte förstår. Denna förmåga måste för många barn 

utvecklas genom aktiv lärarvägledning” (s.9). 

 

I en studie av Mudre och McCormick (1998) tränades föräldrar att instruera sina barn i 

läsning under ett sommarlov. Föräldrarna uppmanades att rätta fel när felen innebar att 

textens mening ändrades, att uppmuntra barnen att använda kontexten i ordidentifiering 

och att uppmuntra barnens självrättning. Resultatet visar färre antal fel i läsningen och 

en ökning i användande av strategier, kontext, självrättning och i läsförståelse. Barnen 
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kunde också generalisera strategianvändandet till olika typer av text, även vid test som 

genomfördes efter studiens slut. Studien visar på så sätt att metakognitiva strategier 

bidrar till ökat läsflyt i bemärkelsen att läsa mer noggrant, rätta sig själv och förstå det 

lästa.  

2.2 Specialpedagogiska insatser 

Enligt skollagen (SFS, 2010:800) ska hänsyn tas till elevers olika behov. Elever ska ges 

stöd och stimulans så att de kan utvecklas så långt som möjligt och en strävan ska vara 

att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. I 

Lgr11 uppmärksammas att en likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att resurser ska delas lika, hänsyn ska tas till 

elevers olika förutsättningar och behov. ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Skolverket, 2011 s.8). 

 

Tidiga insatser för att hjälpa elever i deras läsinlärning är betydelsefullt eftersom många 

elevers tidiga svårigheter kvarstår över tid och barn som kommer på efterkälken det 

första skolåret antagligen kommer halka efter även längre fram (Shaywitz et al, 1995). 

Att tidigt få igång positiva spiraler i elevernas läsutveckling och att genom lyckade 

läsupplevelser motivera till läsning blir betydelsefullt då motivationens betydelse är stor 

och påverkar läsförmågan (Morgan & Funch, 2007). Utan lust till läsning blir det svårt 

att hitta motivation att öva denna färdighet som kräver mer tid än vad skolan kan 

erbjuda (Lundberg & Herrlin, 2014).  

2.2.1 Utformning av läsintervention 

Snowling och Humle (2011) visar i sin artikel på att avkodningssvårigheter på ordnivå 

skiljer sig från läsförståelsesvårigheter och att dessa skillnader gör att interventionerna 

bör se olika ut. Effektiva interventioner för träning av avkodning har visat sig innehålla 

träning i bokstavskunskap, fonologisk medvetenhet och att länka samman dessa i 

läsning av text. I träning av läsförståelse har metoder som direkt tränar läsförståelse, 

innehållande undervisning i läsförståelsestrategier, muntlig språkförmåga och ordförråd 

visat sig vara effektiva. De påpekar också att en uppdelning av elever i enbart 

avkodningssvårigheter och elever i enbart förståelsesvårigheter inte stämmer med 

verkligheten. Svårigheterna består oftast av mer generella svårigheter och diagnoser 

som dyslexi eller förståelsesvårigheter har inga tydliga gränser. Torgesen (2005) 

(citerad i Tumner & Greaney, 2010) menar att interventioner för elever i blandade 

lässvårigheter som till stor del fokuserar på fonologisk medvetenhet och fonem-

baserade avkodningsstrategier till en början visar på goda effekter men att dessa är svåra 

att behålla i senare årskurser när det ställs högre krav på läsförståelsen. I NRP (2000) 

och Hatties metaanalys (2014) rekommenderas läspedagogisk undervisning beröra fem 

områden: fonologisk medvetenhet, koppling fonem-grafem (phonics), läsflyt, ordförråd 

och förståelsestrategier. Snow och Juel (2005) menar att dessa områden bör införlivas i 

program för läsinstruktioner men att de inte enskilt kan utgöra ett sådant program. 

Intensiv 

Enligt Gustavson, Ferreira och Rönnberg (2007) ska interventioner vara intensiva, 

strukturerade och koncentrerade, inte utspridda över tid. Även NRP (2000), Wolff 

(2011) och Ehri et al (2001) visar på att intensivperioder är bättre än 
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specialundervisning utspridd över längre tid och NRP (2000) menar att interventioner 

som innehåller tre pass per vecka i tre månader är mer effektiva än de med ett pass per 

vecka i nio månader. Enligt NRP (2000) bör en intervention för elever i läs- och 

skrivsvårigheter vara i 20 timmar, något som stämmer överens med lärarnas åsikter i 

Fälths studie (2013). Lärarna i Fälths studie upplevde att det var viktigt att efter 

träningen ta en paus för att uppehålla deras egen och elevernas motivation. Ehri et al 

(2001) diskuterar i sin studie svårigheten att dra slutsatser om hur länge en 

intensivträningsperiod bör fortgå. Interventionens längd och omfattning beror 

exempelvis på målet med träningen, hur många färdigheter som lärs ut och vad eleverna 

kan och inte kan innan träningen och så vidare. Individuella elever kräver individuellt 

anpassad träning och även individuell anpassning av tid för träning. 

Kombinerad undervisning. 

En svensk interventionsstudie av Gustafson, Fälth, Svensson, Tjus och Heimann (2011) 

innefattade 100 elever i lässvårigheter som delades upp i fyra grupper, varav en av dessa 

utgjorde kontrollgrupp. De tre resterande grupperna fick delta i tre olika interventioner, 

en med fokus på läsförståelse, en annan med fokus på fonologiska övningar och en 

tredje med en kombination av läsförståelse och fonologiska övningar. Studiens resultat 

visar alla grupper förbättrade sin läsning och att den kombinerade undervisningen med 

fonologiska övningar och läsförståelse var mest effektiv. Att kombinera bottom-up med 

top-down aspekter i läsning visade sig i denna studie vara effektivt. Även Wolff (2011) 

har i sin forskning visat på att flera komponenter i läs-intervention är effektivare än bara 

en komponent. En förklaring till att en kombinerad undervisning ger positiva resultat 

kan enligt Fälth (2013) vara att variationen av två olika träningsprogram är motiverande 

i sig och att denna variation kan förbättra möjligheterna att något av 

träningsprogrammen passar elevens specifika svårigheter. Kombinationsträning ställer 

dock högre krav på elevens kognitiva förmåga eftersom eleven måste integrera kunskap 

från två olika träningsprogram (Gustavsson et al., 2011; Fälth, 2013). Fälth (2013) 

presenterar en modell över hur pedagogiskt arbete med elever i behov av extra stöd kan 

organiseras och planeras. I ett första steg identifieras elever i behov av stöd. Därefter 

genomförs en bredare intensiv intervention i 4-6 veckor bestående av både fonologisk 

och förståelseträning. Efteråt utvärderas interventionen och ett uppehåll görs. De elever 

som är i fortsatt behov av stöd får efter uppehållet fortsätta i interventionen där 

innehållet har anpassats ytterligare till elevens styrkor och svagheter och vad som i den 

första interventionen visats effektivt. Interventionen utvärderas igen och de elever som 

är i fortsatt behov av hjälp får efter ett nytt uppehåll fortsätta i ytterligare anpassad 

intervention. Den kombinerade träningen kan passa många elever men det är också 

viktigt att den, som i beskriven modell, anpassas efter elevernas olikheter i fortsatt 

undervisning.  

En till en- undervisning 

Studier av Manset-Williamson och Nelson (2005) och Wolff (2011) visar på att en till 

en- undervisning med fokus på avkodning och läsflyt är effektivt.  Therriens (2004) 

studie visade att resultaten var bättre för de interventioner som var ledda av vuxna 

jämfört med interventioner ledda av jämnåriga. Kuhn och Stahls (2003) 

forskningsgenomgång visar också att assisterade tillvägagångssätt är effektivare än icke 

assisterade och att instruktioner i läsflyt är effektivt.   
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Träning av fonem-grafem koppling 

I SBUs utredning (2014) av olika tester och insatser för barn med dyslexi framgår att 

strukturerad fonem-grafem träning (kopplingen mellan språkljud och bokstäver) 

förbättrar avkodning, läsförståelse, stavning, läshastighet och fonologiska medvetenhet 

hos barn med lässvårigheter. En strukturerad träning i fonem-grafemkoppling gav 

måttlig verkan på korrekt läsning av ord, stor effekt på läsning av nonord (ord som inte 

finns men kan uttalas) och en måttlig effekt på förbättrad läsförståelse. Enligt 

utredningen finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att inverkan på läsförståelse 

kvarstår och för att strukturerad träning av fonem-grafem-koppling har en liten effekt på 

att förbättra läshastighet.  

Träning av läsflyt 

Spencer och Manis (2010) studie visar på att elever som tränat upprepad läsning visade 

större framsteg i läsflyt gällande avkodning jämte en kontrollgrupp. Däremot visade 

resultatet ingen påverkan på läsförståelsen. NRPs metaanalys (2000) av studier som 

fokuserat på läsflyt visade dock att det fanns ett positivt samband mellan läsflyt och 

läsförståelse för typiska läsare genom åk 4 och för lässvaga elever upp genom 

högstadiet. Therrien (2004) och Manset et al. (2005) fann liknande resultat som NRP 

(koppling mellan läsflyt och läsförståelse) där Therriens studie fokuserade på upprepad 

läsning av text och Manset et al. (2005) fokuserade på avkodning och läsflyt.  SBU 

(2014) menar däremot att det inte finns starka bevis för träning av enbart läsflyt: ”Det 

finns otillräckligt vetenskapligt underlag för att träning av enbart läsflyt jämfört med 

ordinarie undervisning har effekt på att förbättra läsning av ord på tid och läsförståelse” 

(SBU, 2014, s. 116).  Kuhn och Stahls (2003) forskningsgenomgång visade att 

upprepad läsning av text påverkade läsförståelsen mer än repetition av enskilda ord. 

Utifrån dessa resultat argumenterar de för en definition av läsflyt som innehåller mer än 

hastighet och rätt lästa ord och menar att prosodi är ett viktigt bidrag i upprepad läsning 

om det ska ge positiv effekt för förståelsen.  

Upprepad läsning 

Som en förlängning på sin automatiseringsteori, att läsare som har läsflyt har 

automatiserat sin avkodning och på så sätt frigjort utrymme till att förstå det lästa, 

utvecklades metoden upprepad läsning genom Samuels forskning (Samuels, 1997). När 

samma text repeteras flera gånger automatiseras först avkodningsförmåga och 

ordigenkänning, detta ger i sin tur utrymme för ökad läshastighet vilket nästa gång kan 

påverka förståelsen positivt och så vidare. I metoden upprepad läsning läser eleven om 

samma text flera gånger tills han/hon uppnått flyt i läsningen (Samuels, 1997; 

Lundberg, 2010) och godtagbar nivå av ordavkodning, hastighet och förståelse uppnåtts 

(Alatalo, 2016). Rasinski (2006) poängterar att målet med upprepad läsning inte primärt 

bör vara ökad hastighet eftersom detta kan leda till att målet, att läsa med mening och 

förstå det man läser, förbises. Texterna bör vara meningsfulla och anpassade till barnets 

ålder, läsförmåga och intresse. Även om läsning av ord kan vara behövligt i träningen är 

det är svårare att träna upp flytet i läsningen på så sätt (Ivarsson, 2016). Man kan dock 

fundera över om dessa repetitioner av samma text kan upplevas som tråkiga men 

Lundberg (2010) menar att erfarenhet har visat att glädjen över tydliga framsteg är 

dominerande. Upprepning är naturligt i lärosammanhang, men i en strävan att göra 

undervisningen omväxlande och intressant har detta inte nyttjats till fullo, menar Frost 

(2002) och skriver vidare: ”Känslan att man bemästrar situationen är helt nödvändig för 

att barnet ska få kontroll över det egna lärandet, något som i sin tur är förbundet med 
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initiativförmåga och motivation”(s 121). Kuhn et al (2006) har visat på att en 

läsflytsorienterad undervisning där eleven får läsa svårare texter men med färre 

upprepningar har visat sig lika effektiv som upprepad läsning. De drar slutsatsen att de 

metoder där eleven får rikligt med tillfällen att läsa högt, och under läsningen får 

stöttning av läraren, är effektiva för läsutvecklingen.  

2.2.2 Pedagogens roll 

Forskning betonar att lärarens kompetens och kunskap är avgörande för elevers läs- och 

skrivlärande (Tjernberg, 2013, Hattie, 2014). I Hatties (2014) stora metaanalys kan man 

läsa att faktorer inom skolan, särskilt lärarkvalité, står för en större andel av variansen 

än faktorer mellan skolor. I en studie av Tivnan & Hemphill (2005) studerades och 

jämfördes resultat från skolor som valt olika läs- och skrivundervisningsprogram. Inget 

av programmen visade sig mer lyckat än något annat men spridningen mellan lärarna 

var stor. Studien visade att lärarkompetenen spelade en större roll än metoden. Denna 

uppfattning delas också av de svenska konsensusforskarna som anser att hög 

lärarkompetens är den mest betydelsefulla beståndsdelen i pedagogik som kan utveckla 

elevernas läs- och skrivutveckling och förhindra svårigheter i detta område. En skicklig 

lärare har kunskap om språkutveckling, läs- och skrivprocessen och använder ett 

strukturerat arbetssätt med utgångspunkt i elevernas förmåga och individuella strategier. 

Samtidigt måste undervisningen upplevas meningsfull av eleven och vara motiverande. 

En skicklig lärare anpassar sitt arbetssätt till elevens utvecklingsnivå. En ensidig 

användning av metoder kan innebära risker för elevens läs- och skrivinlärning 

(Myrberg, 2003).  

Att möta eleverna i deras utvecklingsnivå 

Lärare behöver ha ämneskunskaper men också kunskaper om de processer som ligger 

bakom lärande. Lärare måste också kunna identifiera var elever befinner sig i sin läs- 

och skrivutveckling för att kunna stödja eleverna på rätt nivå och uppmuntra och 

motivera dem till att ta nästa steg i den närmaste utvecklingszonen (Tjernberg, 2016).  

Uttrycket The zone of proximal development (den närmsta utvecklingszonen) är den 

lärandezon som kan sägas vara mellan elevens utvecklingsnivå och den nivå som kan 

uppnås med lämpligt stöd. Det innefattar uppgifter som en elev kan lösa i samarbete 

med vuxen eller jämnårig kamrat (potentiell utvecklingsnivå) men inte på egen hand 

(Tjernberg, 2016; Hagtvet, Frost, Refshal, 2016). Enligt Vygotski är det i den 

potentiella utvecklingsnivån som ett barn lär sig mest intensivt (Hagtvet et al., 2016). 

Fälth (2013) menar på att man som pedagog måste man kunna identifiera var eleven är i 

sin läsutveckling och möta eleven där, med målet att eleven ska lyckas utveckla sitt 

läsande och kunna använda läsningen självmant för att exempelvis söka information 

eller för att få en läsupplevelse. Har man en klar överblick över vilka svårigheter en elev 

är i kan material och uppgifter anpassas efter elevens förmåga och en passande 

pedagogisk intervention planeras (Elbro, 2004; Fälth, 2013).  

Tester och kartläggning 

För att ta reda på en individs starka och svaga sidor och få fram om det finns faktorer 

som hindrar god läsutveckling kan tester på individnivå genomföras (Hoien & Lundberg 

(2013). De flesta tester som används i Norden är normerade för bestämda åldersgrupper 

och kan visa på elevens aktuella eller självständiga färdighetsnivå. Testerna genomförs 

utan att eleverna får någon hjälp och genom att jämföra elevernas resultat med 

åldersadekvata normer kan man se om eleven presterar på förväntad nivå i de 
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färdighetsområden som kartlagts. Eleverna jämförs på lika villkor för att göra 

kartläggningen så rättvis som möjligt (Hagtvet et al., 2016). Hagtvet et al. (2016) menar 

dock att i tester där barnet kartläggs utan hjälp och stöd kan ett resultat återspegla olika 

kompetenser. Ett resultat kan vara ett uttryck för att elev kanske precis klarar testet eller 

uppgiften och för en annan elev kan resultatet ge en bild som undervärderar elevens 

kompetens. Den senare eleven har kommit längre i sin förståelse, något som testet eller 

uppgiften inte kunnat påvisa eftersom det inte varit nog finmaskigt. Svaga elever kan 

alltså överprestera medan andra elever kan underprestera i förhållande till numeriskt 

resultat. Det blir svårt att utifrån testet gå vidare för att undersöka vilka lärandestadier 

som undervisningen ska riktas mot så att en enskild elev ska komma vidare i sin 

utveckling. Testerna kan visa på starka och svaga områden men visar inte hur läraren 

ska gå vidare i stöttning av elev. Ett test talar om vad en person kan avseende bestämda 

förhållanden och i en bestämd bedömningssituation men man ska vara försiktig med att 

generalisera resultaten till att gälla i andra förhållanden och situationer. För att ge 

lågpresterande elever hjälp måste läraren även undersöka deras arbetssätt och lista ut 

vilken hjälp eleven kan ha nytta av.  

 

Hagtvet et al. (2016) menar att en kartläggning och analysprocess måste vara grundlig 

för att föregå en bra åtgärd. I Skolverket (2016) diskuteras också svårigheten med att 

förlita sig helt på test. Det finns inget test som kan bedöma hela komplexiteten av 

läsförståelse men olika tester och bedömningsstöd kan vara en god hjälp. En skicklig 

lärare har kunskap om elevens styrkor och svagheter i läsning av olika typer av text och 

blir därför det bästa bedömningsverktyget (Skolverket, 2016). På liknande sätt 

diskuterar Guthrie och Wigfield (2009) att det i vetenskapliga studier är viktigt att 

reflektera över mått som mäter motivation. Ofta används frågeformular men sådana har 

begränsningar, speciellt när det gäller social önskvärdhet (att man vill göra ett gott 

intryck på andra). Mått som exempelvis föräldrar och lärares bedömning av elevers 

motivation genom observationer i olika aktiviteter kan och bör därför användas. 
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3 Metod 

I arbetets metoddel redogörs för val av metod, urval, material och etiska överväganden. 

Studiens giltighet och tillförlitlighet diskuteras med hänsyn till faktorer som kan ha 

påverkat resultatet. 

3.1 Metodval 

För att svara på arbetets forskningsfrågor har experiment och strukturerad intervju 

använts som metod. Experiment är ett undersökningsupplägg där man ”studerar några 

enskilda variabler och försöker få kontroll över annat som kan påverka dessa variabler” 

(Patel & Davidson, 2011, s. 57). I denna undersökning är variabeln som manipuleras 

och arbetas med avkodningsträning och detta görs på ord- och textnivå med hjälp av 

listor, ordläsning med dator och upprepad läsning av text. Den beroende variabeln 

(elevernas prestationer på avkodning av ord, nonord och textnivå samt läsförståelse) 

mäts före och efter den experimentella manipuleringen (interventionen), och detta 

möjliggör en analys av förändringar mellan de två tidpunkterna (Bryman, 2009). Har 

jag som forskare lyckats hålla andra faktorer under någorlunda kontroll pekar en 

eventuell skillnad i resultat på effekten av interventionen/undervisningen (Stukát, 2011). 

 

Den strukturerade intervjun har genomförts med syfte att undersöka hur eleverna 

upplevt intensivläsningen. Intervjun har utförts utifrån ett fastställt frågeschema och 

med samma tillvägagångssätt för att undvika variation. På så sätt underlättas även 

bearbetningen av data och elevernas svar kan sammanställas och jämföras med varandra 

(Bryman, 2009). De flesta frågor har slutna svarsalternativ, utom två frågor som är 

öppna. Risken med öppna frågor är att intervjuaren inte skriver ned allt som sägs, 

förvränger svaren eller feltolkar det respondenten säger. Till skillnad från slutna frågor, 

där variationen är liten och respondenten i detta fall väljer mellan tre alternativ, behöver 

svaren i de öppna frågorna bearbetas och analyseras, något som kan medföra felkällor 

(Bryman, 2009). 

3.2 Urval  

Skolan valdes utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2009, Dahmström, 2011). Den 

geografiska placeringen och tillmötesgående pedagoger som visade sig positiva till 

arbetet var viktigt för val av skola. Urvalet av elever gjordes utifrån specialpedagogens 

höststartsscreening i form av testet H4 (Lindahl, 1954) samt testet LäSt avkodning 

(Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund, 2016) och samtal med specialpedagogen 

om vilka som skulle kunna gynnas av en intervention innehållande just avkodning. Patel 

och Davidson (2011) kallar detta en tillgänglig grupp. 8 elever, 6 elever från åk 3 och 2 

elever från åk 2 hade ett relativt samlat resultat på läsning av ord per minut på H4 och 

stanine 3 eller lägre på någon av de två delarna i LäSt avkodnings test: läsning av ord 

och nonord. I LäSts rekommendationer bör ett staninevärde på 3 eller lägre 

uppmärksammas (Elwér et al., 2016). Med stanine översätts poängen till en niogradig 

skala som används för att visa hur en individ placerar sig procentuellt i förhållande till 

en population. Ett staninevärde på 4 eller högre är inom normalspann. Vissa elever 

presterade på stanine 3 på det ena testet men högre på det andra deltestet. Dessa elever 

valdes ändå ut till interventionen i samråd med specialpedagog eftersom de ansågs 

kunna gynnas av interventionen. När ett urval görs (i detta fall delvis) av pedagoger kan 
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man fundera över om rätt elever valts ut, men i exempelvis Snowlings (2013) studie 

visar det sig att standarden på pedagogers värdering av elevers läsförmåga är hög och att 

ett urval på en sådan grund är tillförlitlig. Även Skolverkets kunskapsöversikt (2016) 

framhåller läraren, med kunskap om elevens styrkor och svagheter i läsning, som det 

bästa bedömningsverktyget.  

 

De individfaktorer som tagits hänsyn till i fördelning av grupper är årskurs och resultat 

från tidigare screening av H4 och LäSt avkodning ord och nonord. I övrigt är 

individerna slumpvis indelade i interventions- och kontrollgrupp. Interventionsgruppens 

medelvärde låg något högre i H4 men något lägre i LäSt avkodning ord och nonord i 

jämförelse med kontrollgruppen (se tabell 1, 2, 3). Innan interventionen drogs igång fick 

samtliga åtta elever även göra LäSt läsförståelse och läsning av en text som pre-test men 

dessa test gjordes efter gruppindelningen och påverkade alltså inte denna. 

3.3 Material 

Pre- och post-test innehåller test på ord och textnivå samt ett läsförståelsetest. 

Interventionens träningsmaterialmaterial fokuserar på träning av grafem-fonem-

kopplingen och ortografisk-morfemisk och alfabetisk-fonemisk avkodning på ord och 

textnivå.  

3.3.1 Testmaterial 

Avkodning på ordnivå - H4 (Lindahl, 1954), LäSt ord och nonord (Elwér et al., 2016)  

Samtliga avkodningstest ska genomföras enskilt lärare - elev. I testet H4 ska eleven 

korrekt avkoda så många ord som möjligt under en minut med progression på ordens 

svårighetsgrad. Antalet felläsningar dras bort från det totala antalet ord. Testet är enligt 

manualen ett snabbhetsprov och ett test som prövar mekanisk avläsning vid högläsning, 

läsning av ord utan kontext (Lindahl, 1954).  

 

I Testet LäSt avkodning finns två avkodningsuppgifter: ord och nonord. Uppgifterna 

läsning av ord och nonord har vardera en A och B del. Avkodning nonord mäter 

alfabetisk läsning (fonologisk läsning) i huvudsak och avkodning ord ger eleverna 

möjlighet att läsa ortografiskt. De olika delarna (ord A+B och nonord A+B) genomförs 

med instruktionerna att eleven ska läsa så många ord eller nonord som möjligt under 45 

sekunder per del. Även i detta test ska felläsningar dras bort från det totala antalet ord. 

Avkodning på textnivå - läsning av text (Wolff, 2016) 

I avkodning på textnivå har avsnitt ur häften i materialet WIP (2016) använts. Avsnitten 

har i pre- och post-test varit olika men jämförbara (250 ord) och nya för eleverna. Andra 

häften i materialet WIP användes också i interventionen som träning av upprepad 

läsning av text och beskrivs utförligare under rubriken träningsmaterial. 

Läsförståelse - LäSt läsförståelse (Elwér et al., 2015) 

LäSt läsförståelse innehåller ett texthäfte med flera olika texter med progression och 

tillhörande flervalsfrågor som ska genomföras under 35 minuter. Testet genomförs 

individuellt och går att genomföras enskilt eller i grupp.  

Testens normer, reliabilitet och validitet 

Testet H4 utvecklades och normerades under 1950- talet med normeringar för pojkar 

och flickor (Lindahl, 1954). I LäSt har avkodningstesten (ord och nonord) normerats på 
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elever i åk 1-6 och läsförståelsetestet har normerats på elever i åk 2-6. Normeringen har 

pågått under en längre period och testen ska därför kunna användas under hela läsåret. 

Enligt manualen är eleverna som ingått i normeringen representativa för populationen 

elever i åk 1-6. I normeringen finns en ”tillfredsställande spridning mellan de elever 

som ingår i normeringen för variablerna kön, ålder, tid i skolan, uppskattad 

socioekonomisk status, andelen elever med annat modersmål än svenska och andelen 

elever som är födda i Sverige” (Elwér et al., 2016, s.12).  

 

Testet LäSt bedöms ha god reliabilitet eftersom testdeltagarnas resultat överensstämmer 

vid upprepad testning. I prövning av validiteten i LäSt avkodning har jämförelse gjorts 

med bland annat H4. Enligt författarna är validiteten i testet LäSt god när H4 används. 

Detta förklaras av att design och procedur är liknande i dessa test. I läsförståelse 

bedöms validiteten som måttlig i jämförelse med testet DLS läsförståelse, vilket kan 

indikera att antingen LäSt eller DLS har måttlig till svag validitet. Författarna förklarar 

ett måttligt resultat med att DLS har takeffekter som gör att många elever klarar alla 

uppgifter till skillnad från läsförståelsetestet LäSt (Elwér et al., 2016).  

3.3.2 Träningsmaterial 

Wendick intensivläsning (Wendick, 2015) 

Wendick intensivläsning (2015) är ett kartläggnings- och träningsmaterial som kan 

användas för träning av fonologisk lässtrategi, ortografisk lässtrategi, automatiserad 

avkodning och språklig medvetenhet. Materialet innehåller strukturerade läslistor med 

progression. I Wendick intensivläsning finns möjlighet att mäta framsteg i antal ord 

lästa per minut och hur lång tid en lista tar att läsa. Modellen baseras på daglig 

intensivläsning i 10-15 minuter för att uppnå en tydlig förbättring i elevens läsfärdighet. 

Materialet innehåller också en kartläggning som kan användas för att ta reda på vad 

olika elever behöver träna på och vilka listor som ska väljas ut till träning. 

WIP (Wolff, 2015) 

Materialet WIP (Wolff, 2015) är ett multikomponent lästräningsprogram som innehåller 

upprepad läsning som en av tre delar.  I interventionen användes materialets läshäften 

för upprepad läsning som är avsedda för träning av läsflyt och läshastighet. I WIP finns 

tre olika häften med 6 avsnitt vardera, avsnitt som har liknande svårighetsgrad. Varje 

avsnitt har 250 ord, är utan bilder och har använts i intervention med elever i åk 3. Ett 

avsnitt ska enligt manualen ta ca 5 minuter i en första genomläsning av elever i åk 3 

Lukimat (www.lukimat.fi) 

Lukimat är en webbtjänst som innehåller den finlandssvenska versionen av Ekapeli, 

Spel-Ett, ett dataspel som tränar de grundläggande läsfärdigheterna. Spel-Ett fokuserar 

på träning av bokstavsljuden och korta ord på basen av de ljud som tränats.  

3.4 Genomförande 

3.4.1 Genomförande av pre- och post-test 

H4 har i denna studie genomförts av specialpedagog i början av terminen utan någon 

tanke på forskning eller att resultaten skulle användas i annat syfte än som en del i en 

återkommande höststartsscreening. Instruktionerna i testet har i denna screening 

frångåtts så tillvida att eleven under en minut läst orden och när pedagogen 

uppmärksammat en felläsning har de stannat upp vid ordet tills eleven läst rätt. När en 
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minut passerat har antal ord räknats samman och inget ord har dragits bort. I denna 

studie har instruktionerna för LäSt avkodning och läsförståelse följts vilket innebär att 

eleven har läst ord/nonord i 45 sekunder och felläsningar har dragits bort i efterhand.  

Testen LäSt avkodning spelades in och vid svårbedömda test (fyra nonordstest - två ur 

kontrollgrupp och två ur interventionsgrupp) har en legitimerad logoped gjort 

bedömningen.  

 

Pre-test på textnivå genomfördes med läsning av ett avsnitt (250 ord) ur ett texthäfte i 

materialet WIP (Wolf, 2016). Post-test genomfördes med ett för eleven nytt häfte och 

avsnitt (250 ord) med liknande svårighetsgrad i samma material. I pre- och post-test 

antecknades felläsningar och tid för genomläsande. 

 

Testet H4 genomfördes som pre-test i slutet av augusti månad och LäSt avkodning, 

LäSt läsförståelse och textläsningen genomfördes 2-3 veckor senare i september. Post-

test genomfördes i samtliga test i mitten av november. Tiden mellan pre- och posttest i 

H4 är alltså ca två-tre veckor längre än i övriga test. 

3.4.2 Genomförande av intervention 

I denna intervention har ortografisk-morfemisk och alfabetisk-fonemisk avkodning 

tränats genom upprepad läsning av ord, nonord och text. Fokus i läsningen har främst 

varit att avkoda rätt men vid vissa tillfällen har tidtagning varit ett inslag för att 

stimulera hastighet och motivation. Läsförståelse har inte varit en del av träningen men 

vid det första tillfället av just textläsningen har eleverna fått chans att reflektera kort 

över textens innehåll och vid ett annat tillfälle har de fått lyssna till lärarens textläsning 

och prosodi. 

 

Interventionen med de 4 eleverna i interventionsgruppen var en till en undervisning 

varje skoldag under 4 veckor. Tidssåtgång vid varje tillfälle var under första och andra 

veckan ca 20 minuter varav 10 minuter var läsning av listor (Wendick, 2015) och 5-10 

minuter läsning av text (Wolff, 2015). I vecka tre och fyra kortades tiden för läsning av 

listor av något för ge plats för ordläsning med hjälp av dator (Lukimat).  Eftersom 

eleverna blev mer och mer bekanta med upplägget blev träningstiden mer effektiv och 

de hann nästan läsa lika många listor vecka tre och fyra som under vecka ett och två. 

Förändringen med Lukimat-inslaget innebar i stort sett att listor som enligt instruktionen 

helst skulle läsas tre gånger/pass lästes två gånger. Den sammanlagda tiden för varje 

träningstillfälle var fortsatt 20 minuter.  

 

För att veta vad de olika eleverna behövde träna på och vilka listor som skulle väljas ut 

genomfördes vid första interventionstillfället Wendick-modellens kartläggning. 

Gemensamt för alla i interventionsgruppen var att endast nonordslistor i olika 

svårighetsgrad tränades första veckan och att innehållslistor introducerades tidigast 

under vecka två i vissa fall och senare i andra fall. Alla elever har läst både 

nonordslistor och innehållslistor med tyngdpunkt på nonordslistor i de flesta fall. Vid 

några tillfällen tränades elevernas listord i form av ordkort där listornas ord hade 

förstorats och klippts ut för att sedan presenteras ett och ett i snabb takt. Detta gav chans 

att spara och repetera de ord som varit svåra att läsa ut. De tips på skrivuppgifter som 

finns i Wendick -modellen har inte använts.  
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Upplägg/tillfälle 

Ett typiskt upplägg för vecka ett till två var: 

o En stavelselista med nonord 1 gång 

o En nonordslista 2-3 gånger (vertikalt och horisontellt) 

o Läsning av text med tidtagning varannan dag. 

o Fylla i elevens anteckningsbok: kryssa listor och läsning i veckoschema samt 

fylla i diagram tid och/eller felläsningar. 

Ett typiskt upplägg för vecka tre till fyra: 

o En stavelselista med nonord 1-2 gånger 

o En nonordslista eller innehållsord-lista 2 gånger (vertikalt och horisontellt) 

o Lukimat  

o Upprepad läsning av text med tidtagning varannan dag. 

o Fylla i elevens anteckningsbok: kryssa listor och läsning i veckoschema samt 

fylla i diagram tid och/eller felläsningar. 

 

En extravecka lades in i planeringen för att säkerställa att alla elever skulle få samma 

antal träningstillfällen trots eventuell frånvaro. Under denna vecka genomfördes även 

post-test. Alla elever fick 20 träningstillfällen på ca 20 min. Under denna tid fick 

kontrollgruppen ordinarie klassrumsundervisning och tre av fyra elever i 

kontrollgruppen fick även specialpedagogiskt stöd ett par gånger i veckan, främst i 

matematik och läsförståelse. Av etiska skäl genomfördes senare samma intervention 

med de fyra resterande eleverna i kontrollgruppen. Intervjun genomfördes endast med 

interventionsgruppen. Frågorna har lästs upp för eleverna av specialpedagog och 

forskare (jag) och svaren har skrivits ned så utförligt som möjligt. De tre första frågorna 

ställdes av skolans specialpedagog för att i största möjliga mån ge eleverna anonymitet 

och frihet att tycka och tänka om projektet utan inblandning av forskaren. 

3.4.3 Pilot 

För att veta hur tänkta metoder fungerar i praktiken är det viktigt att i vetenskapliga 

studier pröva metoder i förväg, något man kan göra med hjälp av en pilotstudie (Patel & 

Davidssson, 2011; Bryman, 2009). För att få chans att bekanta mig med materialet 

testades Wendick-kartläggningen och läsning av listor vid två tillfällen på en pilot, en 

elev i åk 3 som inte ingick i studien. Även materialet Lukimat testades först med samma 

elev. Eftersom eleven inte deltagit i interventionen var frågorna svåra att använda som 

pilotstudie men dessa diskuterades med eleven för att klargöra problem angående 

frågornas utformning. Diskussionen rörde om någon av frågorna var svåra att förstå, 

hade oklara formuleringar eller kunde placeras bättre i formuläret. 

3.4.4 Etiska överväganden 

Föräldrar till de 8 elever som specialpedagogen uppmärksammat i screeningen 

kontaktades och medgivandeblanketter skickades ut. I enlighet med forskningsetiska 

principer informerades i blanketten om studiens syfte och användningsområde samt att 

medverkan var anonym och naturligtvis frivillig. Samtliga tackade ja till att delta i 

studien. Studien genomfördes i enlighet med de forskningsetiska principerna: 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Dahmström (2011) skriver att om en ny åtgärd kan vara till fördel jämfört med ingen 

åtgärd så är det oetiskt att inte erbjuda den till övriga. De elever som hamnade i 
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kontrollgruppen fick därför samma undervisning/åtgärd med samma upplägg efter 

avslutad intervention.  

3.5 Studiens validitet och reliabilitet 

Hoien och Lundberg (2013) menar att det är svårt att testa effektiviteten i ett 

undervisningsupplägg. Det är helt enkelt många faktorer att beakta.  

 

En positiv effekt på resultat i experimentella undersökningar som orsakas av den 

speciella uppmärksamhet som försökspersonerna visas jämfört med kontrollgruppen 

kallas ibland för Hawthorn- effekten (Hoien & Lundberg, 2013). En annan effekt att 

beakta är lärarens inställning och huruvida resultatet påverkats av att det, som i detta 

fall, är den entusiastiske forskaren som genomför interventionen. Något man också 

måste ta hänsyn till i resultatanalysen är om något elevresultat kan vara ett resultat av 

regression som gör att en elev vid ett tillfälle kan prestera extremt (åt något håll) för att 

sedan prestera närmare medelvärdet. Denna regressionseffekt kan göra att det kan se ut 

som att en elev förbättrats genom intervention eller försämrats (Hoien & Lundberg, 

2013). Liknande beskriver Hagtvet et al. (2016) hur svaga elever kan överprestera 

medan andra elever kan underprestera i förhållande till numeriskt resultat. Detta gör det 

svårt att helt förlita sig på resultat som mäts i test. Standardiserade test mäter inte alla 

nyanser som finns och kan vara okänsliga för små förändringar.  

 

Positivt för reliabilitet och validitet i denna studie är att en kontrollgrupp har använts 

och att det inte varit uttalat vilka elever som ingår i interventions- eller kontrollgrupp, 

något som kan hindra en Hawthorn-effekt. Det kan vara ett hot mot validiteten att 

eleverna blir testvana men om man har en kontrollgrupp så utförs testerna även på dem. 

En kontrollgrupp säkerställer också validiteten på så sätt att om testerna som används 

inte är reliabla så kan man ändå jämföra resultaten med en kontrollgrupp (Wolff, 2011). 

Man kan också fundera över testeffekten på läsförståelsetestet som gavs innan och efter 

interventionen, men eftersom kontrollgruppen också genomfört testet två gånger bör 

detta inte påverka variationen i resultatet. Eftersom läsförståelsetestet har flervals-svar 

så blir det svårt för eleverna att komma ihåg svar de gjort (Wolff, 2011). Eventuella 

mäteffekter har också beaktats i genomförande och sammanställning av resultat. H4 

bedömdes och genomfördes av specialpedagog och LäSt bedömdes av mig som 

forskare. Testen LäSt avkodning spelades in och vid svårbedömda test har en 

utomstående (legitimerad logoped) gjort bedömningen vilket minskar risken för 

påverkan av forskaren. Att delar av intervjun genomfördes av specialpedagog gav 

eleverna större chans att ärligt och anonymt svara på frågorna utan inblandning av 

forskaren.  

 

I ett experiment bör även situationsfaktorer kontrolleras (Patel & Davidson, 2011). 

Undersökningen genomfördes på skolan som ett så kallat fältexperiment. Så långt det 

varit möjligt har situationen gjorts lika för alla men det finns omständigheter som 

försvårar generaliserbarheten i experimentet. En viktig omständighet är svårigheten att 

hitta lokal för ostört arbete med avkodningsträningen på grund av ombyggnationer. 

Interventionen genomfördes mestadels i korridor och hall i anslutning till elevernas 

klassrum. Det förekom att vi under pågående arbetspass fick byta lokal och att andra 

elever passerade både tyst och ljudligt på väg till toalett, lunch eller raster. Detta måste 
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självklart vägas in i analysen av resultatet då det kan ha påverkat interventionens 

effektivitet och då även dess resultat. Visserligen påverkade ombyggnationen även 

kontrollgruppen i form av störande ljud ibland men dessa befann sig i sitt klassrum 

under lektionerna. Detta är en faktor som kan ha påverkat undersökningens externa 

validitet (Bryman, 2009). Kanske hade resultatet blivit annorlunda i en annan situation 

och miljö. Att interventionen genomfördes i elevernas verkliga skolmiljö är positivt för 

tillförlitligheten, men interventionsgruppen påverkades i större utsträckning än 

kontrollgruppen av ombyggnationerna vilket gör det svårt att väga in i vilken grad dessa 

störande bakgrundsvariabler har påverkat resultatet (Dahmström, 2011). 
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4 Resultat 

Resultatet av pre- och post-test samt intervjuer redovisas utifrån forskningsfrågorna. 

Elevernas individuella resultat redovisas i tabeller och för avkodningstesten även i 

diagram. I tabellerna redovisas även resultat och skillnad i resultat på gruppnivå med 

medel (M), median (Md) och standardavvikelse (SD).  I tabell 6 och 7 redovisas stanine 

i pre- och post-test samt skillnaden i stanine på individ och gruppnivå. 

Interventionsgruppens intervjusvar redovisas i löpande text.  

4.1 Pre- post-test 

4.1.1 Hur kan elevers avkodning på ord- och textnivå påverkas av intensiv upprepad 

läsning av ord och text?  

 

Ordnivå 

Studiens resultat visar att alla elever förbättrat sina resultat på de avkodningstest som 

gjorts. I testet H4 (tabell 1, figur 1) förbättrar kontrollgruppen sina resultat mest. Elev C 

förbättrar inte sitt resultat nämnvärt på H4 men denna elevs pre-resultat är redan högre 

än de andras resultat i H4 pre-test. Elev B i interventionsgruppen gör i H4 den största 

förbättringen och elev H i kontrollgruppen gör den näst största ökningen. 

Genomsnittligt är interventionsgruppens resultat högre på Pre-test jämfört med 

kontrollgruppens resultat på pre-test vilket kan bidra till att ökningen för 

interventionsgruppen är mindre.  

 
 

Tabell 1. Elevernas resultat på ordavkodningstestet H4. Resultatet presenteras på individ- och gruppnivå med medel 

(M), median (Md) och standardavvikelsen (SD). 

 

H4 
Elev Pre-

test 

Pre-test 

Gruppnivå 

Post

-test 

Post-test 

Gruppnivå 

+/- Skillnad pre- 

och post-test 

på gruppnivå 

In
te

rv
en

ti
o

n
 

A 57 M=53,25 

Md= 53,5 

SD= 8,17 

66 M=65 

Md=66,5 

SD=7,58 

+9 M= +12 

Md= +10 

SD=7,66 B 50 74 +24 

C 64 67 +3 

D 42 53 +11 

K
o

n
tr

o
ll

 

E 33 M=49 

Md=53 

SD=9,8 

48 M=63,75 

Md=67 

SD=9,42 

+15 M= +15 

Md= +15,5 

SD=2,97 F 57 73 +16 

G 57 67 +10 

H 49 67 +18 
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Figur 1.  Elevernas resultat på ordavkodningstestet H4. 

 

 

Interventionsgruppen gör den genomsnittligt största förbättringen i testet LäSt 

nonordsläsning (tabell 2, figur 2) och elev C i denna grupp gör det största framsteget. 

Detta kan bero på att denna elev vid pre-test läst mycket fel och i post-test minskat på 

felläsningar. Även elev B i interventionsgruppen gör en stor ökning i nonordsläsningen 

trots att denna elev redan i pre-test har ett högt resultat. Standardavvikelsen (SD) 

beskriver spridningen i gruppen. SD är stor i resultatet i pre- och post-test för 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen men ungefär lika mellan grupperna i 

skillnaden mellan pre och post-test. 

 

 
Tabell 2. Elevernas resultat på avkodningstestet LäSt nonord. Resultatet presenteras på individ- och gruppnivå med 

medel (M), median (Md) och standardavvikelsen (SD). 

 

LäSt nonord 
Elev Pre-

test 

Pre-test 

Gruppnivå 

Post

-test 

Post-test 

Gruppnivå 

+/- Skillnad pre- 

och post-test 

på gruppnivå 

In
te

rv
en

ti
o

n
 

A 26 M=30 

Md= 27,5 

SD=7,25 

42 M=44,75 

Md=41,5 

SD=7,79 

+16 M= +15 

Md= +16 

SD=3,75 B 42 58 +16 

C 23 41 +18 

D 29 38 +9 

K
o

n
tr

o
ll

 

E 32 M=32,75 

Md=32 

SD=0,83 

44 M=40,25 

Md=41 

SD=3,56 

+12 M= +7,5 

Md= +7,5 

SD=3,64 F 34 39 +5 

G 33 43 +10 

H 32 35 +3 
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Figur 2. Elevernas resultat på avkodningtestet LäSt nonord 

 

 

I testet LäSt avkodning ord (tabell 3, figur 3) gör interventionsgruppen den största 

ökningen och elev C i interventionsgruppen gör den största förbättringen. 

Kontrollgruppens resultat visar en stor spridning (SD) i både pre- och post-test. Även 

för skillnaden i resultat mellan testen är SD stor vilket pekar på att individuella resultat 

kan ha påverkat medelvärdet. Det gör att resultatet måste tolkas med försiktighet. Elev 

H i kontrollgruppen gör den näst största ökningen av alla 8 elever. Elev F i 

kontrollgruppen ökar nästan inget i post- test vilket förmodligen beror på att resultatet i 

pre-test redan var högt. 

 
 

Tabell 3. Elevernas resultat på avkodningstestet LäSt ord. Resultatet presenteras på individ- och gruppnivå med 

medel (M), median (Md) och standardavvikelsen (SD) 

 

LäSt ord 
Elev Pre-

test 

Pre-test 

Gruppnivå 

Post

-test 

Post-test 

Gruppnivå 

+/- Skillnad pre- 

och post-test 

på gruppnivå 

In
te

rv
en

ti
o

n
 

A 65 M=60 

Md= 59,5 

SD= 9,5 

86 M=83,75 

Md=84 

SD=13,1 

+21 M= +21,75 

Md= +24,5 

SD=14,65 B 73 82 +9 

C 54 102 +48 

D 48 65 +17 

K
o

n
tr

o
ll

 

E 42 M=71 

Md=72 

SD=20 

56 M=86 

Md=94 

SD=18 

+14 M= +15 

Md= +22 

SD=10,8 F 98 100 +2 

G 76 88 +12 

H 68 100 +32 
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Figur 3. Elevernas resultat på avkodningtestet LäSt ord. 

 

 

Resultaten av H4 och resultaten av LäSt avkodning är intressanta att analysera 

tillsammans. Enligt Elwér et al. (2016) är LäSt avkodning ord och H4 test som är 

jämförbara. Anmärkningsvärt är att elev B ökade mest på H4 och att denna elev har det 

bästa resultatet i H4 post-test jämfört med övriga 7 elever. Denna ökning kan inte ses 

lika tydligt i testet LäSt avkodning ord men däremot i LäSt nonord. Svaret kan ligga i 

tillvägagångssättet som inte riktigt liknat varandra i de två ordavkodningstesten. 

Eftersom elev B är en elev som läser mycket rätt har de i H4 inte behövt stanna upp vid 

något ord och det är förmodligen därför elev B hunnit läsa flest ord. Att elev B läser 

mycket rätt är en kvalitativ analys baserad på den läsning eleven gjort tillsammans med 

mig. Även i en analys av antalet felläsningar i LäSt ord och nonord, som inte visas i 

tabellerna, är denna elev den som haft minst felläsningar tätt följd av elev G i 

kontrollgruppen. Kanske kan även elev Bs ökning i läsning av nonord visa på att eleven 

läser mycket rätt. 

 

Textnivå 

Stegringen av läshastighet i textläsningen är nästintill densamma för båda grupperna, 

däremot har interventionsgruppen färre fel i post-test jämfört med pre-test och färre fel 

jämfört med kontrollgruppens resultat i post-test (tabell 4). I interventionens lästräning 

har fokus främst varit att läsa rätt, något som gör att tester som mäter tid kanske inte är 

helt rättvisa. Ett exempel på detta är elev C i interventionsgruppen. På textläsningen är 

tiden, som redan i pre-test är snabb, inte förbättrad i post-test. Post-testet är 6 sekunder 

långsammare men eleven minskar felläsningar i högst grad jämfört med övriga 7 elever. 
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Tabell 4. Elevernas resultat på läsning av ny text. Resultatet presenteras på individ- och gruppnivå. På gruppnivå 

presenteras medel i skillnad i pre- och posttest i sekunder och i antal fel. Minus (-) i skillnad betyderhär färre fel och 

plus (+) betyder fler fel. 

 

Läsning av text 

Elev 

Pre- 

Test 

Tid 

Post-

test 

Tid 

+/- 

sek 

Skillnad 

tid på 

gruppnivå 

Pre- 

Test 

Fel 

Post- 

Test 

Fel 

+/- Skillnad 

fel på 

gruppnivå 

In
te

rv
en

ti
o

n
 

A 4:24 4:29 -5 M=+22 17 11 -6 M= -5,75 

B 5:25 4:24 +59 Md=+17,5 8 7 -1 Md= -6,5 

C 3:20 3:26 -6 SD=28,31 30 21 -9 SD=2.95 

D 5:09 4:29 +40  17 10 -7  

K
o

n
tr

o
ll

 

E 5:09 4:44 +25 M=+19 18 22 +4 M=+1,25 

F 3:33 3:20 +13 Md=+19 27 22 -5 Md=0 

G 3:50 3:47 +3 SD=12,42 7 3 -4 SD=6,14 

H 4:17 3:41 +36  24 34 +10  

 

LäSt läsförståelse (tabell 5) kan tas med i bedömningen av avkodning på textnivå då 

resultatet i ett sådant test kan gynnas av att eleven läser mer (mängd) eller mer rätt. I en 

analys av läsförståelsetestet med tanke på avkodning på textnivå kan man se att 

kontrollgruppen hunnit fler uppgifter än interventionsgruppen men på bekostnad av 

antalet rätt i procent i förhållande till antalet uppgifter. 

 

 

4.1.2 Hur kan elevers läsförståelse påverkas av intensiv upprepad läsning av ord och 

text? 

I LäSt läsförståelse (tabell 5) gör kontrollgruppen fler uppgifter än interventionsgruppen 

i post-test jämfört med pre-test men ökar mindre i antal rätt jämfört med 

interventionsgruppen. I Interventionsgruppen ökade två elever av fyra antal rätt 

procentuellt medan en i kontrollgruppen ökade antal rätt i procent. Elev B som minskat 

antal gjorda uppgifter, antal rätt och antal rätt i procent interventionsgruppen använde 

inte hela provtiden till att lösa uppgifterna. Elev C i interventionsgruppen gör den 

största ökningen av antal rätt och även den största ökningen av rätt procentuellt i 

förhållande till lösta uppgifter. Elev A gör lika många uppgifter vid båda testen men gör 

fler rätt procentuellt i post-test. Fler rätt procentuellt gör också elev E i kontrollgruppen 

i post-test men där är felprocenten fortsatt hög. 

 

I båda grupperna, men främst i kontrollgruppen, fanns det elever som läste fort, otydligt 

och med många fel. Som nämnts tidigare kan man i resultatet av LäSt läsförståelse se att 

kontrollgruppen hinner fler uppgifter men att felprocenten ökar i jämförelse med 

interventionsgruppen.  
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Tabell 5. Elevernas resultat på läsförståelsetestet LäSt. Resultatet presenteras på individ- och gruppnivå. På 

gruppnivå presenteras medel i skillnad i pre- och posttest i antal gjorda uppgifter, i antal rätt och i antal rätt i 

procent. Minus (-) betyder här färre gjorda uppgifter, färre antal rätt eller minskad andel rätt i procent. Plus (+) 

betyder här fler gjorda uppgifter, fler rätt eller ökad andel rätt i procent. 

 

LäSt läsförståelse 

Elev Antal 

gjorda  

uppgifter 

Pre-test 

Antal  

gjorda 

uppgifter 

Post-test 

+/- Skillnad 

gjorda 

uppgifter 

gruppnivå 

Antal 

rätt 

Pre-

test 

Antal 

rätt 

Post-

test 

+/-  Skillnad 

antal rätt 

gruppnivå 

Rätt 

procent 

Post-

test 

Rätt 

procent 

Pre-

test 

+/- Skillnad 

rätt i 

procent 

gruppnivå 

In
te

rv
en

ti
o

n
 

A 29 29 0 M=+4,5 16 18 +2 M=+3,75 55% 62% +7 M=+1,75 

B 21 20 -1 Md=+4,5 17 14 -3 Md=+3 81% 70% -9 Md= -0,5 

C 29 39 +10 SD=5,02 15 27 +12 SD=5,4 52% 69% +17 SD=10,85 

D 20 29 +9  14 18 +4  70% 62% -8  

K
o

n
tr

o
ll

 

E 26 29 +3 M=+8 7 9 +2 M=+0,5 27% 31% +4 M= -10,5 

F 39 55 +16 Md=+13,5 27 32 +5 Md=+2,5 69% 58% -11 Md=-12,5 

G 37 49 +12 SD=6,2 30 33 +3 SD=5,02 81% 67% -14 SD=9,12 

H 39 40 +1  16 8 -8  41% 20% -21  

 

 

Resultat i stanine 

I H4 finns bland annat gränsvärden som används i Bravkod (Jönsson, 2010) och 

staninevärden utformade efter normering i Säffle 1987 (antal elever okänt). Enligt 

Bravkods gränsvärde låg alla elever i interventions- och kontrollgrupp (utom en i 

interventionsgruppen) under detta gränsvärde i specialpedagogens höststartscreening i 

augusti månad. I november, nästan 3 månader senare, har alla elever i både 

interventionsgrupp och kontrollgrupp uppnått gränsvärdet för deras årskurs enligt 

Bravkod. Enligt Säffles staninevärden har kontrollgruppen gjort den största positiva 

förändringen i staninevärden i H4 (tabell 6).  
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Tabell 6. Elevernas resultat i stanine i avkodningstestet H4. 

 

Stanine H4 

Elev Stanine Pre-test Stanine Post-test +/- Skillnad gjorda uppgifter gruppnivå 

In
te

rv
en

ti
o

n
 

A 2 3 +1 M=+0,5 

B 2 3 +1  

C 3 3 0  

D 3 3 0  

K
o

n
tr

o
ll

 

E 2 3 +1 M=+1,25 

F 2 3 +1  

G 2 3 +1  

H 1 3 +2  

 

 

I LäSt ord, nonord och läsförståelse ökar interventionsgruppen något mer i stanine än 

kontrollgruppen på gruppnivå i samtliga test (tabell 7). Anmärkningsvärt är att stanine i 

H4 i både pre- och posttest skiljer sig från stanine i LäSt avkodning ord, trots att dessa 

test anses liknande (Elwér et al., 2016).  

 

 
Tabell 7. Elevernas resultat i stanine i avkodningstestet LäSt ord och nonord och läsförståelsetestet LäSt. Resultatet 

presenteras på individ- och gruppnivå. På gruppnivå presenteras medel i skillnad i stanine i pre- och posttest 

 

Stanine LäSt ord, nonord, läsförståelse 

Elev Stanine 

Pre- 

test 

Ord 

Stanine 

Post-

test 

Ord 

+/- Skillnad  

Stanine 

Grupp-

nivå 

Stanine 

Pre- 

test 

Non-

ord 

Stanine 

Post-

test 

Non-

ord  

+/-  Skillnad 

Stanine 

Grupp-

nivå 

Stanine 

Pre- 

test 

Läsf. 

Stanine 

Post- 

test 

Läsf. 

+/- Skillnad 

Stanine 

Grupp- 

nivå 

In
te

rv
en

ti
o

n
 

A 2 4 +2 M=+1,5 2 4 +2 M=+2,25 2 2 0 M=+0,5 

B 3 3 0  4 6 +2  2 2 0  

C 2 5 +3  1 4 +3  2 4 +2  

D 3 4 +1  3 5 +2  4 4 0  

K
o

n
tr

o
ll

 

E 3 4 +1 M=+1 4 5 +1 M=+0,75 3 3 0 M=0 

F 5 5 0  3 4 +1  4 5 +1  

G 3 4 +1  3 4 +1  5 5 0  

H 3 5 +2  3 3 0  2 1 -1  
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4.2 Intervju 

4.2.1 Hur beskriver eleverna arbetet med upprepad läsning av läslistor, ordläsning 

med hjälp av dator och läsning av text vad gäller läsförmåga, motivation och 

självförtroende?  

Läsförmåga  

I frågan ”Tycker du att du lärt dig något i lästräningen?” svarar två elever att de lärt sig 

jättemycket och två elever att de lärt sig ganska mycket. På frågan vad de lärt sig svarar 

två av eleverna att de blivit bättre på bokstäver och kan se skillnad på b och d. En elev 

tycker sig blivit mer noggrann i sin läsning och tycker sig inte läsa lika fort. Samma 

elev anser sig blivit bättre på att gå tillbaka i texten och läsa om när det låter konstigt. 

En annan elev upplever sig snabbare på att läsa efter träningen och att förståelsen för det 

lästa ökat.  

Motivation 

Endast en av fyra elever tycker att det har känts jätteroligt att gå iväg och lästräna. Tre 

har svarat att det känts sådär. Två av dessa elever motiverade svaret med att de ibland 

tyckt att de missat saker i klassrummet då de gått iväg för att lästräna. Dock har ingen 

tyckt att det känts tråkigt att gå iväg och lästräna.  

 

När det gäller de olika delarna i interventionen så tycker tre av eleverna att läsning av 

läslistor är träning de behöver för att kunna läsa något. En elev tycker att denna träning 

varken behövs eller inte behövs. Tre elever tycker att träningen av läslistor varit roligt 

och en elev tycker att det varit ganska roligt. Alla elever tycker att läsning av text är 

något de behöver för att kunna läsa. Tre tycker att denna läsning varit rolig och en 

tycker att det varit ganska roligt. Två av eleverna tycker att Lukimat/Spel-Ett är en 

träning som behövs för att kunna läsa och alla elever tycker att Lukimat träningen varit 

rolig. Sammanfattningsvis kan man koppla elevernas svar till motivation på så sätt att 

alla aktiviteter upplevs roliga eller ganska roliga och att Lukimat är den aktivitet som 

alla tycker är rolig. Däremot är det två av eleverna som tycker att träningen i Lukimat 

inte är så viktig för deras läsning. Den aktivitet som alla tycker är viktig för deras 

läsning (motiverande utifrån ett läsutvecklingsperspektiv) är textläsningen.  

 

Tre elever av fyra tycker att det blivit roligare att läsa och alla tre förklarar det med att 

de nu förstår bättre vad de läser. Två av dessa elever upplever att de läser mer rätt nu 

och att de på så sätt förstår mer. En elev tycker sig kunna läsa svårare böcker nu, något 

som kopplas ihop med att det blivit roligare. En elev tycker att det blivit roligare för att 

det går snabbare att läsa nu. En av fyra elever tycker att det känns likadant att läsa nu 

jämfört med tidigare. Ingen elev tycker att det känns tråkigare att läsa nu jämfört med 

tidigare.  

Självförtroende 

Alla elever tycker att deras läsning förbättras på något sätt. En del har lärt sig 

jättemycket och andra har lärt sig ganska mycket. Att eleverna upplever sig bättre på 

bokstäver, att de tycker sig läsa mer rätt, förstå mer, läsa snabbare eller att de väljer 

svårare böcker visar på ett ökat självförtroende i läsningen. 
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5 Diskussion 

I diskussionen sammanfattas och diskuteras resultat från pre- och post-test samt 

intervjuer. Resultat och analys kopplas till arbetets syfte, forskningsfrågor och tidigare 

forskning. 

5.1 Hur kan elevers avkodning på ord och textnivå påverkas av 

intensiv upprepad läsning av ord och text?  

5.1.1 Ord 

Resultatet visar en genomsnittlig ökning på samtliga tester för båda grupperna. Positivt 

resultat utmärker sig mest för interventionsgruppen i nonords-läsning och rätt läst i 

procent på läsförståelsetest jämfört med kontrollgruppen. En förbättrad nonordsläsning 

kan vara en effekt av listläsningen där läsning av nonord tränades och till en början 

prioriterades framför läsning av innehållsord. I en träning av nonordsläsning måste 

läsaren vara uppmärksam och noggrann och det blir svårt att använda sig av 

gissningsläsning. Interventionsgruppens ökning i läsning av nonord visar på att 

användandet av alfabetisk-fonemisk (fonologisk) strategi i läsningen förbättrats. Detta 

är ett viktigt steg på väg mot ortografisk läsning och en viktig lässtrategi när man möter 

nya ord (Hoien & Lundberg, 2013). Ökningen av korrekt lästa ord i LäSt ökar i 

genomsnitt mer för interventionsgruppen. Denna ökning kan visa på utveckling av 

ortografisk strategi (snabb ordigenkänning). Resultaten på LäSt avkodning ord och 

nonord är i linje med SBUs utredning (2014) som visar på att en strukturerad träning i 

fonem-grafemkoppling ger stor effekt på läsning av nonord och måttlig effekt på 

läsning av ord.  Det som är förbryllande i en jämförelse mellan LäSt och H4 är att 

resultaten inte stämmer överens trots att de bör testa samma förmåga. Skillnaden kan 

bero på tillvägagångssättet i testsituationen och att de två testen då undersöker lite olika 

saker. H4 i pre-test gjordes inte enligt instruktion och det är därför vanskligare att dra 

långtgående analyser av resultatet i H4. I analys och jämförelse av resultaten måste man 

också beakta att variationen kan bero på situation och dagsform eller att någon av 

grupperna överpresterat eller underpresterat. Ett test talar om vad en person kan 

avseende bestämda förhållanden och i en bestämd bedömningssituation men det kan 

vara svårt att generalisera resultaten till att gälla i andra förhållanden och situationer 

(Hagtvet et al., 2016).  

5.1.2 Text 

En analys av resultatet på textnivå är att interventionsgruppen läser med färre antal 

felläsningar och att ökning av läshastighet skett för båda grupperna. I LäSt läsförståelse 

hinner båda grupperna göra fler uppgifter och i läsning av text ökar båda grupperna 

genomsnittlig läshastighet. Ökad läshastighet kan bli på bekostnad av överblick av 

texten i stort (Taube, 2013). Bristen på överblick kan förmodligen öka antalet 

felläsningar eftersom det försvårar förståelsen och gör att man inte kan dra hjälp av den 

i läsningen. Tappar man överblicken blir det svårt att dra nytta av kontexten och av 

semantiska, syntaktiska och pragmatiska hållpunkter, något som visat sig vara viktigt 

för lässvaga elever (Hoien & Lundberg, 2013).  
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5.1.3 Metakognitiva strategier 

En passivitet och hjälplöshet i läsningen kan ha sin grund i dålig självbild och tidiga 

pedagogiska nederlag. Detta kan göra att eleverna inte stannar upp och reflekterar över 

att saker låter konstigt, något som kan orsakas av att de saknar ett kognitivt mod att ta 

sig an en text (Hoien & Lundberg, 2013; Taube, 2013). Att eleverna i 

interventionsgruppen läser med färre antal fel kan vara en effekt av den assisterade 

lästräningen i interventionen, både på ord- och textnivå. Assisterad läsning har i 

forskning visats vara effektivt (Therriens, 2004; Kuhn & Stahl, 2003). Även Myrberg 

(2003) menar på att elevens förmåga att själv avgöra när han/hon inte förstår är en 

förmåga som för många barn måste utvecklas med hjälp av aktiv lärarvägledning. I en- 

till en- undervisning förevisas också strategier för läsning. Läspennan har vid ordläsning 

stannat upp när ord lästs fel. Eleverna har fått läsa om och repetera tills orden lästs rätt 

och med någorlunda hastighet. Prioriteringen har varit att först och främst läsa rätt, vara 

noggrann och att stanna upp och läsa om ifall något blivit fel eller låtit konstigt. I 

exempelvis Mudre och McCormicks (1998) studie pekar resultatet på att metakognitiva 

strategier bidrar till ökat läsflyt i bemärkelsen att läsa mer noggrant, rätta sig själv och 

förstå det lästa.  

5.1.4 Läsflyt 

Analysen görs utifrån en definition av läsflyt som innebär att läsa med god och 

passande hastighet, god avkodning, ordigenkänning och med prosodi så att det blir 

förståelse i det lästa (Alatalo, 2016; SBU, 2014). Resultatet visar på att eleverna i 

kontrollgruppen har förbättrat sin läshastighet men inte sitt läsflyt eftersom detta 

involverar att läsa med passande hastighet och förståelse för det lästa. Eleverna i 

interventionsgruppen har i vissa fall ökat hastigheten och i vissa fall minskat 

hastigheten och läst med färre fel i textläsningen. Interventionsgruppen har också läst 

fler ord och nonord rätt i LäSt vilket kan visa på ökat läsflyt och en anpassning av 

läshastighet till deras förmåga. Förbättringen i ordavkodning är dock inte större för 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen i H4. Genomsnittligt förbättrar 

interventionsgruppen också antal rätt förstådda frågor i läsförståelsetestet och antal rätt i 

procent i post-test, där kontrollgruppen genomsnittligt står på samma poäng men 

minskar antal rätt i procent. Detta kan visa på att interventionen har gett ett förbättrat 

läsflyt. 

5.2 Hur kan elevers läsförståelse påverkas av intensiv upprepad 

läsning av ord och text? 

Ett sammanfattande svar på frågan om interventionen påverkat deras läsförståelse är att 

en sådan analys är svår att göra grundat på dessa resultat. Det skulle kunna vara så att 

interventionsgruppen, som nämnts tidigare, i jämförelse med kontrollgruppen varit mer 

noggranna i sin läsning vilket kan kopplas till en av aspekterna i Bråtens (2008) 

definition av läsförståelse: att hitta den innebörd författaren lagt ner i texten, något som 

kräver att texten läses noga och att textens bokstavliga mening tillvaratas. Enligt Sweet 

och Snow (Skolverket, 2016) sker läsförståelse genom samspel med och engagemang i 

skriven text. Utifrån denna definition kan förbättrat resultat i läsförståelse och en 

procentuell ökning av antalet rätt i förhållande till uppgifter bero på många saker. Det 

kan vara ett resultat av ökat engagemang (motivation), ett ökat självförtroende som 

bidragit till ökat kognitivt mod att aktivt gå in i en text (Hoien & Lundberg, 2013; 
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Taube, 2013), eller ökad övervakning av egen läsning (Fälth, 2013; Myrberg, 2003), 

inte enbart förbättrad avkodning.  

 

Om avkodningen förbättras kan det ge ett förbättrat resultat i ett test som LäSt 

läsförståelse på så sätt att om eleven blivit snabbare i sin läsning kan fler texter hinna 

läsas och om eleven blivit mer noggrann i sin läsning kan texterna bli mer begripliga. 

Har eleverna utvecklat avkodningsstrategier, som att läsa om när det låter konstigt, 

anpassa sin hastighet till ett tempo som behärskas osv kan detta också visa sig i ett test 

som LäSt läsförståelse genom att texterna blir mer begripliga. På så sätt kan man alltså 

koppla interventionsgruppens ökande noggrannhet till att läsförståelsen påverkats 

positivt. Men, utifrån Bråtens andra aspekt, att läsaren skapar mening med utgångspunkt 

i texten, blir det svårt att se ett ökat resultat i läsförståelse för någon av grupperna. Det 

är helt enkelt svårt att koppla dessa resultat till att språkförståelsen utvecklats.  

5.3 Hur beskriver eleverna arbetet med upprepad läsning av läslistor, 
ordläsning med hjälp av dator och läsning av text vad gäller 
läsförmåga, motivation och självförtroende?  

Enligt elevsvaren har aktiviteterna till stor del upplevts meningsfulla ur ett 

läsutvecklande perspektiv. Något som är viktigt för motivationen. Enligt Bååth (2016) 

blir motivation och aktivitet viktiga faktorer när man som lärare ska förena teori och 

praktik i läsning och läsundervisning. Hon utökar formeln i teorimodellen SVR med 

Läsning = avkodning X förståelse + motivation + aktivitet och menar att läs- och 

skrivundervisning bör utgå från motiverande och strukturerade aktiviteter. Alla elever i 

den här studien upplever att intensivläsningen på något sätt förbättrat deras läsning. 

Förhoppningsvis kan detta bidra till att eleverna tänker positivt om sig själva som 

läsare. En positiv attityd till dem själva som läsare och till läsning som aktivitet kan 

göra att de i större utsträckning väljer läsaktiviteter (Morgan & Funchs, 2007). Genom 

att ägna mer tid åt läsning kommer förmodligen läsningen att utvecklas eftersom det 

finns ett samband mellan läsförmåga och läsmängd (NRP, 2000). Som pedagog har jag 

en önskan om att ge eleverna de redskap de behöver för att klara skolans mål och ett 

senare arbetsliv där läsningen har en stor betydelse. Men målet är också att eleverna ska 

få uppleva att läsningen tillför något mer än nödvändig nytta, att läsningen kan ge 

läslust, upplevelser och nya perspektiv.  

5.4 Avslutande diskussion 

I en strävan efter att praktiskt och konkret undersöka hur jag som speciallärare kan bistå 

eleverna i deras tidiga läsutveckling har jag avslutningsvis svårt att avgöra vilken del 

eller vilka delar i interventionen som har bidragit till olika förbättringar. Även om 

interventionen har fokuserat på avkodning så rymmer träningen flera bitar som gör att 

resultatet och interventionens innehåll blir svårt att analysera del för del. Precis som 

Fälth (2013) skriver så kan flera komponenter i läsintervention vara effektivare än bara 

en komponent. Positiva resultat kan bero på att variationen av två olika träningsprogram 

är motiverande i sig och variationen kan öka möjligheterna för att någon komponent 

passar elevens specifika svårigheter. Studiens resultat har i individuella fall visat på 

ökad läshastighet. Kanske har dessa elever dragit nytta av inslagen med upprepade 

repetitioner i läsning av ord och text, något som bidragit till att hastigheten har ökat med 

varje genomläsning. I dessa fall har tidtagning varit ett inslag och kanske motiverat till 



35 

 

ökad läshastighet. Studien har i flera fall visat på högre grad av noggrannhet i form av 

ökad mängd rätt lästa ord. Kanske har dessa elever dragit nytta av att fonem-grafem 

kopplingen uppmärksammats, att felläsningar registrerats, att läspennan stannat vid 

ordet tills det lästs rätt och att jag som pedagog uppmuntrat dem att läsa i en takt de 

bemästrar och att fokusera på just noggrannhet.  

 

I litteraturen är det svårt att få en samstämmig definition av vad läsflyt egentligen är, 

ibland betonas hastighet, ibland noggrannhet och ibland prosodi. Utifrån definitioner av 

Alatalo (2016), SBU (2014) och hur läsflyt ska tolkas i bedömningen i de nationella 

proven i åk 3 kan de metakognitiva förmågorna vara viktiga faktorer för att uppnå 

läsflyt (att övervaka sin läsning, anpassa sin hastighet och att läsa om när det blir fel). 

Forskningen är inte enig om läsflytets påverkan på läsförståelsen, något som kan bero 

på hur man definierar läsflyt. Ett arbete med syfte att förbättra läsflyt kan innehålla 

många saker och kan anpassas på många sätt utifrån de behov som finns här och nu och 

hos de olika eleverna. Även om elever kan tyckas vara i samma svårigheter i sin 

läsutveckling så skiljer sig förmodligen deras behov av stöd åt. Samtidigt som forskning 

förespråkar en bred kombinerad intervention och en kombination av bottom-up och top-

down inslag (Gustafson et al, 2011; Wolff, 2011) påvisas det viktiga i att utforma en 

intervention anpassad till unika elever där svårigheterna får avgöra vilka inslag som ska 

ingå (Snowling & Humle, 2011; Ehri et al., 2001; Fälth, 2013). Även ålder kan påverka 

utformningen då svårigheter kan förändras över tid. I en strävan att börja tidigt och att 

inte vänta och se, kan en intervention med brett innehåll vara en fördelaktig start för att 

sedan utvärderas och anpassas.  

5.5 Begränsningar i studien 

Antalet elever är få och tiden för kort för att generella slutsatser utifrån resultatet kan 

dras. En svaghetet vid undersökningar av behandlingseffekter kan vara ”att allt för få 

elever blir studerade i allt för kort tid med dåligt specificerade program, både när det 

gället innehåll och tidsåtgång” (Hoien & Lundberg, 2013). I en undersökning som 

denna, i liten skala, kan en elevs stora framsteg göra stor påverkan på ett medelvärde 

precis som en elevs dipp kan ge påverkan på medelvärde. Därför har resultaten också 

presenterats i SD för att visa på resultatets spridning i gruppen.  

 

Det visar sig svårt att undersöka motivation. Guthrie och Wigfield (1999) påpekar att 

man i vetenskapliga studier måste reflektera över mått som mäter motivation. Mått som 

exempelvis föräldrar och lärares bedömning av elevers motivation genom observationer 

i olika aktiviteter kan och bör därför användas. För att undersöka motivationen kunde en 

intervju gjorts med elever, föräldrar och lärare innan och efter testet.  

5.6 Fortsatt forskning 

Det vore intressant att undersöka resultaten av en liknande intervention som pågått 

under en längre tidsperiod. Många av de studier jag läst har haft längre 

interventionsperioder (se exempelvis Wolff (2011) där intensivläsningen pågår dagligen 

under 12 veckor). En annan viktig och avgörande aspekt är om de positiva effekterna 

kvarstår över tid. Där skiljer sig tidigare forsknings resultat åt. I Wolffs (2016) 

uppföljningsstudie visar sig vissa effekter kvarstå medan Pressley (2002) menar på att 
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effekterna av interventioner oftast är störst direkt efter avslutad träning men att dessa 

effekter ofta avtar efter tid. 
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Bilaga 1 

Blankett för samtycke angående deltagande i 
examensarbete om intensivläsning 

Hej! 

Jag heter Elisabeth Sandlund och går sista terminen på speciallärarprogrammet på 

Umeå Universitet. Som en del i min utbildning kommer jag under hösten göra ett 

examensarbete om läsning. I arbetet vill jag undersöka hur daglig träning under fyra 

veckor med Wendickmodellen Intensivläsning och upprepad läsning av text påverkar 

elevers läsförmåga. Jag är också intresserad av hur eleverna som deltar i 

intensivläsningen upplever arbetet med denna modell.  

Wendickmodellen används på skolor för att träna avkodning av ord med syfte att 

förbättra läsflyt. Det är ett strukturerat träningsmaterial med läslistor som eleven får 

läsa högt för pedagogen. Läslistorna består av innehållsord (vanliga ord) och 

nonsensord (hittepå-ord) (www.wendick.se). 

I upprepad läsning av text läser eleven om samma text en gång per dag under en veckas 

tid för att uppnå förbättrat flyt i läsningen. Eleven läser högt för pedagogen som kan 

registrera den tid genomläsningen tar eller antal fel. Detta återges i ett diagram som 

kan visualisera elevens förbättring och på så sätt ge snabb feedback. 

Denna intensivläsning sker inom ramarna för skoldagen och jag strävar efter att störa 

den ordinarie undervisningstiden så lite som möjligt. Vi kommer att arbeta med detta ca 

15-20 minuter varje skoldag i 4 veckor.  

För att se hur elevens läsförmåga påverkats kommer vi (jag och specialpedagog) göra 

tre olika läs-test före och efter intensivläsningen. Specialpedagogen har redan gjort två 

av dem i höststartscreeningen (H4, LäSt ord och nonord) och jag kommer att göra ett 

test i början av 4veckorsperioden (LäSt läsförståelse). I slutet av intensivläsningen 

kommer jag också att fråga eleverna hur de upplevt arbetet med denna 

intensivläsningsmodell. 

Ditt barns medverkan i detta arbete är helt frivilligt. Barnets identitet och resultat 

behandlas konfidentiellt. Det innebär att namn, klass och skola inte kommer att framgå 

i examensarbetet. Ditt barns uppgifter kommer enbart att behandlas av mig och barnets 

lärare. Examensarbeten vid Umeå universitet publiceras på Umeå 

Universitetsbiblioteks plattform, Diva. Där finner man bl. a examensuppsatser och 

samtliga publikationer skrivna på Umeå Universitet. 

 

Fyll i blanketten på nästa sida och lämna den till klassföreståndaren senast torsdag den 

29/9. 

 

Jag besvarar gärna dina eventuella frågor om arbetet.  

Handledare för arbetet är Elisabeth Nilsson vid institutionen för språkstudier, Umeå 

Universitet. 

Mvh/Elisabeth Sandlund, speciallärarstudent, Umeå Universitet 

http://www.wendick.se/
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Blankett för samtycke angående deltagande i 
examensarbete om intensivläsning 

Återlämna denna blankett ifylld till klassläraren senast 29/9. 

 

Jag/vi har tagit del av information om examensarbetet angående intensivläsning med 

Wendickmodellen och upprepad läsning av text och vet att: 
 Det är helt frivilligt att du som vårdnadshavare ger ditt samtycke för att delta i projektet.  

 Du kan som vårdnadshavare när som helst meddela att ditt barns resultat inte ska ingå i studien 

utan förklaring och utan att det kommer att påverka ditt barns situation på något sätt.  

 Ditt barns uppgifter kommer enbart att behandlas av speciallärarstudent Elisabeth Sandlund och 

barnets lärare.  

 Resultatet från projektet kan komma att publiceras i ett examensarbete. Barnets resultat och 

identitet behandlas i arbetet konfidentiellt. 

 

Barnets namn: _________________________________________ 
 

 JA, jag/vi samtycker till att vårt barn deltar i studien om intensivläsning 

 

 NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i studien om intensivläsning 

 

 

Ort och datum: ___________________________________________ 

               

 

Målsmans underskrift:             Målsmans underskrift: 

 

 

Namnförtydligande:              Namnförtydligande: 

   

___________________________________ 
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Bilaga 2 

Frågor till elever efter 
intensivläsningsperiod 

Denna del fylls i tillsammans med skolans specialpedagog. 

 

1. Hur har det känts att gå iväg och lästräna? Ringa in. 

    

 
                                                                                      
Jätteroligt!  Sådär…  Tråkigt! 

 
 

2. Tycker du att du lärt dig något i lästräningen? Sätt ett kryss i 

rutan. 

           

                Jättemycket               Ganska mycket Inget alls 
 
 
Om du tycker att du lärt dig jättemycket eller ganska mycket:  

3. Vad tycker du att du lärt dig i lästräningen? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Frågor till elever efter 
intensivläsningsperiod 

Fylls i tillsammans med forskare tillika intensivläsnings-pedagog. 

1. Vad tycker du om det du gjort när du tränat? Sätt ett kryss på 

linjen.   

 

Läslistor 
Behöver för att kunna läsa  ________________________________       Behöver inte   

    1               2     3 

       

           Roligt   _________________________________      Inte roligt  

 

   1               2     3 

 

 

 

Läshäfte/Text 
Behöver för att kunna läsa  ________________________________       Behöver inte   

    1               2     3 

       

           Roligt   _________________________________      Inte roligt  

 

   1               2     3 

 

 

 

Lukimat, Spel-Ett 
Behöver för att kunna läsa  ________________________________       Behöver inte   

    1               2     3 

       

           Roligt   _________________________________      Inte roligt  

 

   1               2     3 
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2. Hur känns det att läsa nu jämfört med innan lästräningen? 

 

              

                   Roligare  Likadant  Tråkigare 

 

 

 

 

Om det blivit roligare eller tråkigare: 

3. Varför tycker du att det blivit roligare/tråkigare? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  

 

 

 


