
Student Ingela Landin Larsson 

Vt 2017 

Examensarbete, 30 hp 
Speciallärarprogrammet med inriktning språk- läs och skrivutveckling, 90 hp 

 

Intensivträning i avkodning 

En interventionsstudie i åk 2 

Ingela Landin Larsson 
 

 

 

 





 

Abstract 

This study analyses the effects of a reading intervention using part of “Läsinlärning i 7 steg” and the 

computer game “Lukimat Spel Ett-Läsning” for phonemic and decoding training. Its focus was to 

investigate the effects on phonological awareness, letter-sound connection and decoding. Ten children in 

grade 2 with limited decoding ability were selected based on screening test results and were divided into 

two comparable groups. The intervention group received daily one-to-one-tutorial phonemic and decoding 

training, 20-30 minutes each time for 20 occasions.  The control group received their usual classroom-based 

training. Pre- and post-test examined whether the intervention had affected the intervention students' 

decoding compared to the control students’. The results showed that both groups increased their letter-

sound connection and decoding performance. The intervention group performed better at decoding and in 

reading speed and accuracy, compared to the control group.  In student interviews, it was explored how the 

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

results showed that students experienced the activities mostly as meaningful and fun and that they all think 

they have learned things that have been positive for their ability to read. The result shows that an 

intervention of this type with phonemic training increases decoding ability, and can be important for reading 

development.   

 

 

 

 

 

Nyckelord: fonemisk medvetenhet, dyslexi, strukturerad läsning, Lukimat Spel Ett- 

Läsning, Läsinlärning i 7 steg. 
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1 Inledning 

I dagens kunskapssamhälle kräver de flesta yrken en god läs- och skrivfärdighet och 

regelbunden fortbildning. Att kunna tillägna sig skriftspråket är en förutsättning för 

lärande och en välutbildad befolkning är en värdefull tillgång för ett lands tillväxt. För 

individen innebär det möjligheter till att få tillgång till information, utbildning, att delta i 

kommunikation och demokratiska processer. Misslyckanden i läs- och skrivinlärningen 

under skolåren har en negativ inverkan på den vuxna individens självbild (Eriksson, 

2009). Många gånger kvarstår de fonologiska svårigheterna, som ger problem med 

avkodning och stavning, vilket leder till begränsningar i vardagslivet. För att inte välja 

bort fortsatta studier och arbetsuppgifter som kräver skriftspråklig förmåga, behövs tidig 

hjälp med att utveckla strategier och att använda kompensatoriska hjälpmedel. 

  

I en rapport av Skolverket (2011b) framkom att för de elever som slutade åk 9 med 

ofullständiga betyg var de vanligaste svårigheterna läs- och skrivsvårigheter. Därav blir 

en av skolans viktigaste uppgifter att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda 

texter. Kursplanen i svenska för grundskolan (Skolverket, 2011a) är tydlig med att språk, 

lärande och identitetsutveckling är nära sammankopplade. Vidare står det uttryckligen att 

undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Frågan är då hur 

skolan ska undervisa de elever som har eller riskerar att få läs- och skrivsvårigheter?  

 

Att avkoda text är en grundläggande färdighet och en förutsättning för läsning. Flertalet 

studier (Snowling & Hulme, 2011; Gustafsson et al., 2011; Wolff, 2011) visar att elever 

som har lässvårigheter är behjälpta av tidiga och strukturerade insatser. Metoder som har 

sin utgångspunkt i det syntetiska synsättet inom läsinlärningsdebatten d v s bottom-up-

process, där tyngdpunkten ligger på att befästa fonem-grafem koppling, har visat sig mest 

effektiva (Fridolfsson, 2015). Det framkommer även i en rapport av SBU (2014) där man 

uttrycker att det finns ”vetenskapligt stöd för att strukturerad träning av fonem–grafem-

koppling har positiv effekt på att förbättra läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet 

och fonologisk medvetenhet jämfört med ordinarie undervisning (s.26)”. 

 

Mot bakgrund av detta vill jag undersöka hur intensivträning med valda delar ur metoden 

Läsinlärning i 7 steg (Örtendal, 2008) och dataspelet Spel Ett-läsning från Lukimat 

främjar avkodningsförmågan hos en grupp elever i åk 2.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lästräning med valda delar ur modellen 

Läsinlärning i 7 steg och spelet Läs-Ett från Lukimat kan påverka avkodningsförmågan 

hos en grupp elever identifierade med avkodningssvårigheter i åk 2.  

 

 

Frågeställningar  

 

• Vilken effekt kan man se av intensiv träning på avkodningsförmågan och 

fonemisk medvetenhet hos en grupp elever identifierade med 

avkodningssvårigheter i åk 2? 

 

• Hur upplevde eleverna träningen efter avslutad intervention? 
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2 Teoretiskt bakgrund 

Följande avsnitt kommer att innefatta en teoretisk bakgrund för studien. Inledningsvis 

beskrivs läsutvecklingens stadiemodeller och avkodningens betydelse för läsflytet. 

Därefter behandlas språkets ljudmässiga uppbyggnad, fonologisk bearbetningsförmåga 

följt av hur fonemisk medvetenhet relaterar till avkodningsförmågan. Sedan skildras dual-

route-model, där fonologisk och ortografisk avkodning ingår. I bakgrundens sista del 

redogörs för definition av dyslexi, top-down och bottom-up processer samt vikten av 

tidiga insatser och hur dessa kan utformas. Bakgrunden avslutas med en beskrivning av 

materialet Läsinlärning i sju steg och dataspelet Lukimat Spel-Ett.  

 

2.1 Läsutveckling 

 

Pseudoläsning  

Här beskrivs den stadiemodell för barns läsutveckling som vi vanligtvis använder i 

Sverige. Modellen är framtagen av Höien och Lundberg (1999), vidareutvecklad efter 

Friths läsutvecklingsmodell från 1985. Det första stadiet är pseudo-läsning när barnet 

härmar ett läsbeteende. Det kan vara att barnet känner igen skyltar på ex affärer som är 

bekanta och kan därmed säga vad det står utan att i egentlig mening kunna läsa vad som 

står. Barnet utforskar även skriften vid den här tidpunkten och formar figurer som liknar 

bokstäver som barnet möter i sin omgivning (Höien och Lundberg, 2013). Frost (2009) 

menar att högläsning har en positiv inverkan på barnets läsutveckling före skolstarten. 

Barnet imiterar den vuxnas sätt att högläsa genom att låtsas-läsa högt ur en bok och växlar 

från ”pratröst” till en välartikulerad ”läsröst”. Den bidrar till att upptäcka det skrivna 

språkets uppbyggnad, men även till att utveckla en säker fonem-grafem koppling vilken 

är nödvändig för att kunna gå vidare från pseudoläsning till logografisk- och så 

småningom fonologisk- och därefter ortografisk läsning.  

 

Logografisk-visuell läsning 

Under det andra stadiet, logografisk-visuella, känner barnet igen flera ord som bilder. 

Dessa visuella ordbilder kan ex vara familjemedlemmars namn som även kan kopieras i 

skrift. Några bokstäver har kanske blivit bekanta som nu utvecklas under nästa stadie, det 

alfabetiska-fonemiska stadiet.  

 

Alfabetisk läsning 

Här har barnet utvecklat en förståelse för att ord kan delas upp i mindre beståndsdelar, 

fonem som kan kopplas samman med bokstavstecken, grafem. Barnet lyssnar vilket ljud 

som hörs i början, mitten eller i slutet. Vid läsningen ljudar barnet högt och mycket energi 

går åt till att analysera varje bokstav. Under detta stadie behöver barnet systematisk och 

direkt undervisning om hur fonem och grafem motsvarar varandra. Det behövs mycket 

träning på att ljuda ihop bokstavsljud till ord för att komma igång med avkodningen 

(Höien och Lundberg, 2013; Fridolfsson, 2015; Elbro, 2004). Denna fas är den mest 

kritiska hos lässvaga elever. En risk med att barnet inte får den träning i alfabetisk läsning 

som behövs för att kunna ta steget vidare till ortografisk läsning kan innebära att barnet 

utvecklar en ungefärläsning där det gissar och hoppar över ord (Fridolfsson, 2015).  
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Ortografisk läsning 

Slutligen når barnet det ortografiska-morfemiska stadiet. Barnet känner igen vissa 

återkommande delar av ord (morfem) som till exempel ordstammen för- i ordet förstå, 

förklara och förbi, eller hela enklare ord, Avkodningen går snabbt och säkert, den är 

automatiserad, och läsaren kan nu fokusera mer på innehållet i texten. Det är den högsta 

nivån i ordavkodningen och benämns som den direkta vägen in till lexikon. Fortfarande 

används andra förmågor från de olika stadierna när det behövs, som den fonologiska 

strategin vid läsning av nya obekanta ord (Höien och Lundberg, 2013). Eleverna brukar 

uppnå den ortografiska läsningen i årskurs 3–4. Läsningen är trots det inte 

färdigutvecklad utan måste fortsätta tränas för att få flyt, vilket innebär att kunna avkoda 

korrekt och läsa med jämn hastighet, inlevelse, pauser och intonation (Fridolfsson, 2015). 

Elbro (2004) beskriver den automatiserade avkodningen med att avkodningen sker utan 

att någon uppmärksamhet krävs, man kan inte låta bli att läsa när man ser ett ord och man 

kan inte analysera sin egen avkodning och beskriva vad man gör när man läser. Detta 

uppnås genom övning där läraren bör se till att varje elev får så mycket och så varierad 

läsning som möjligt (Elbro, 2004).  

 

2.1.1 Läsflyt 

I och med att läsaren har uppnått ett bra läsflyt går läsaren från att lära sig läsa till att läsa 

för att lära. Läsflytet är en bro mellan avkodning och läsförståelse (Fridolfsson, 2015). 

Enligt Elbro (2004) är utvecklingen fram till en automatiserad ordavkodning helt 

avgörande för att eleven ska kunna hjälpa sig själv vid läsning och för att verkligen kunna 

använda sin läsning till att få upplevelser och ny kunskap. SBU (2014) definierar läsflyt 

som att läsa ”med passande läshastighet och betoning så att det blir förståelse i det lästa” 

(s.180). Ergul (2012) utförde en studie i 38 klassrum med 112 elever i åk 3, där 13 % av 

de deltagande eleverna bedömdes ha lässvårigheter, övervägande delen pojkar. Eleverna 

delades in i tre olika nivåer utifrån hur många korrekta ord eleven läste på en minut. 

Elever i åk 3 som läste med 95%-100% noggrannhet definierades som ”oberoende 

läsare”, elever som hamnade på 90% till 94% bedömdes ligga på ”undervisningsnivå” 

och de som läste mindre än 89% korrekt hamnade på ”frustrations” nivå. När det gällde 

den genomsnittliga läshastigheten i de olika grupperna låg eleverna i Erguls studie 

betydligt lägre än vad normerna anger för de tre olika nivåerna. Alla elever i studien 

befann sig på den lägsta nivån, ”frustration”, i läshastighet. Även om eleverna i studien 

som låg på 90% och mer i korrekt läsning, läste relativt ”rätt”, menar Ergul att de hamnade 

1,5 år efter sina jämnåriga i läshastighet. Det innebär att igenkänningsprocessen tar tid 

och de behöver kontinuerligt avkoda ord under läsningen. Eleverna i studien som befann 

sig på frustrationsnivån i noggrannhet hamnade 2,5–3 år efter sina jämnåriga i 

läshastighet. Ergul (2012) menar att de därav känner misslyckanden och börjar läsa ännu 

fler fel vilket resulterar i låg läsförståelse, vilket är skäl för att sätta in specialpedagogiska 

insatser. Elever som hamnar på den lägsta nivån anser Ergul kan bero på underliggande 

inlärningssvårigheter och här är specialpedagogisk undervisning direkt nödvändig. Ergul 

argumenterar för att införa bedömning av läsflyt för att identifiera elever som kan riskera 

lässvårigheter samt för att övervaka effekten av interventioner som sätts in. 
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2.2 Fonologisk bearbetningsförmåga 

Fonologisk bearbetningsförmåga handlar om hur hjärnan uppfattar och behandlar 

språkets ljudmässiga uppbyggnad och dess minsta ljuddelar, fonemen. Inom 

läsforskningen delas fonologisk bearbetningsförmåga in i skilda färdigheter. Melby-

Lervåg, Lyster och Hulme (2012) delar in den fonologiska bearbetningsförmågan i 

implicit fonologisk bearbetningsförmåga och explicit fonologisk bearbetningsförmåga.  

Implicit fonologisk bearbetningsförmåga innebär uppgifter där fonologisk bearbetning 

sker automatiskt, såsom fonologiska korttidsminnesuppgifter eller snabb automatisk 

benämning (Rapid Automatic Naming, RAN).  Där krävs inte någon medvetenhet om 

ljuden i de talade orden som det däremot krävs i explicit fonologisk bearbetningsförmåga. 

Explicit fonologisk bearbetningsförmåga är likställd med fonologisk medvetenhet vilket 

exempelvis innebär att kunna identifiera vilket ljud som är först, sist eller i mitten av ett 

ord eller vilka ord som börjar på samma ljud (Melby-Lervåg et al., 2012). Den 

fonologiska bearbetningsförmågan har stor betydelse för avkodning på ordnivå och 

svårigheter med denna är vanlig vid avkodningssvårigheter (Melby-Lervåg et al.,2012). 

Det kan exempelvis vara svårigheter att analysera vilka ljud som bygger upp ordet, hur 

det låter och hur det sägs. Vid uttal av ett ord är flera delar av talorganet igång samtidigt 

och i ljudvågen överlappar segmenten varandra, den s k koartikulationen gör att 

språkljuden färgar av sig på varandra. Svårigheterna kan även bestå i att byta ut ljud och 

stavelser s k spoonerismer som /kannpaka>pannkaka/. Brister i det fonologiska 

korttidsminnet påverkar läsaren att komma ihåg vad som nyss har lästs, början på ordet 

eller meningen glöms bort innan läsaren kommit till punkt (Höien & Lundberg, 1999). I 

en studie av Ramus, Rosen,  Dakin,  Day,  Castellote, White & Frith, (2003) framkom att 

den underliggande orsaken till dyslexi är nedsättning i den fonologiska 

bearbetningsförmågan oberoende av auditiva, visuella och motoriska 

perceptionssvårigheter. I en longitudinell studie av Furnes & Samuelsson (2011) 

undersöktes om fonologisk medvetenhet respektive snabb benämning bidrog lika mycket 

till avkodning i transparenta språk, d v s där man i stort sett kan stava som det låter, som 

svenska och norska jämfört med opaka språk, d v s där stavningen kan ligga långt från 

hur det låter, som engelska. Fonologisk medvetenhet och snabb benämning testades i 

slutet på förskoleklass och i åk 1, på 750 tvillingpar från USA och Australien samt 

ytterligare 230 tvillingpar från Sverige/Norge. Ordigenkänning, fonologisk avkodning 

och stavning testades i förskoleklass, åk 1 och åk 2. Furnes och Samuelsson (2011) fann 

att fonologisk medvetenhet bidrog till att förklara variationer i avkodningsförmågan 

avseende engelskan i åk 1 men inte i åk 2. Vad gäller de transparenta språken 

svenska/norska bidrog inte fonologisk medvetenhet till avkodningsförmågan i varken åk 

1 eller 2. Resultaten indikerar att i transparenta språk är snabb benämning en viktigare 

faktor än fonologisk medvetenhet för avkodningsförmågan. Den fonologiska 

medvetenheten bidrog däremot signifikant till att förklara variationen i stavningsförmåga 

i både engelska och svenska/norska. Studiens resultat indikerar att när läsaren har 

etablerat en grundläggande grafem-fonem koppling i ett transparent språk bidrar inte 

fonologisk medvetenhet med någon ytterligare förklaring av variationen i 

avkodningsförmågan, till skillnad från i opaka språk där den fonologiska medvetenheten 

fortsätter vara en signifikant prediktor för avkodningsförmågan även efter lässtart.  

 

Brister i fonologisk bearbetning påverkar således förmågan att koppla samman fonem-

grafem i den alfabetiska skriften som för personen med dyslexi innebär nedsatt 
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automatisering av läsavkodning och stavning. En dyslektiker har därmed svårt att avkoda 

snabbt och korrekt, vilket i praktiken kan medföra att han eller hon delvis gissningsläser, 

ljudar, tvekar inför ord och läser med omtag. Detta gör läsningen mödosam. Vid stavning 

kan en person med dyslexi ha en osäker ortografisk/fonologisk bild av ordet som ska 

stavas vilket gör att omkastningar, utelämningar eller utbyten av bokstäver förekommer 

(Höien & Lundberg, 1999). 

 

2.2.1 Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet är en del av den explicita fonologiska bearbetningsförmågan och 

utgör en plattform för den fortsatta läs- och skrivinlärningen. Myrberg (2007) 

understryker hur viktigt det är att arbeta grundligt med den fonologiska medvetenheten 

innan den formella läsinlärningen påbörjas, annars finns en risk att barnen utsätts för att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter. Melby-Lervåg et al. (2012) har granskat ett stort antal 

studier kring vilka förmågor som har betydelse för en elevs möjligheter till god 

läsutveckling. Resultatet visar att dyslektiker, i relation till jämnåriga elever utan 

svårigheter, har störst underskott på fonemisk kännedom när det avser att avkoda ord. 

Elever med dyslexi presterar även sämre på uppgifter på ord- och stavelsenivå (t ex att 

rimma, dela in ord i stavelser) och uppgifter som provar fonologiskt korttidsminne, vilka 

tillika inverkar på avkodningsförmågan. Men jämfört med dessa aspekter var fonemisk 

medvetenhet den största svårigheten för de dyslektiska barnen, oavsett ålder eller 

ortografi. Uppgifterna i studien bestod av fonemanalys (t ex lyssna om ljudet finns i ordet, 

ta bort ljud från ord, segmentera ord till fonem, ljuda samman). Melby-Lervåg et al. 

(2012) menar att det är viktigt att ta tillvara denna kunskap och omsätta den i praktiken. 

Den tidiga läsinlärningen liksom den stödundervisning som ges till barn med dyslexi bör 

innefatta direkt undervisning av fonemiska färdigheter tillsammans med träning av 

bokstavskunskap samt en bedömning av dessa. 

 

2.2.2 Fonemisk medvetenhet 

Fonem definieras som språkets minsta betydelseskiljande delar. Alfabetisk skrift har som 

uppgift att ombilda talspråket till fonematisk skrift. Att vara medveten om fonemen 

innebär förståelse att ord som talas går att dela in i ljud som hörs i början, mitten och 

slutet av ordet och att ljuden kan kombineras till ord. Det innebär även att förstå att ljuden 

representeras av bokstäver (grafem) i skrift, det vill säga kunna göra fonem-grafem 

koppling. Fonemisk medvetenhet är en del av termen fonologisk medvetenhet, som är en 

mer generell term. (Kamhi & Catts, 2014). Den fonemiska medvetenheten hjälper barn 

att bli flexibla avkodare även för att avkoda oregelbundna/ljudstridiga ord. De kan ta hjälp 

av början på ordet samt av sammanhanget för att lista ut slutet på ett ord. Framförallt 

spelar fonemisk medvetenhet en avgörande roll för att läsaren ska uppnå ortografisk 

läsning (Kamhi & Catts, 2014).  

 

Samma fonem kan finnas i olika varianter s k allofoner exempelvis själ, stjäl och skäl. Vi 

hör att orden uttalas på ett liknande sätt och tolkar det som samma ord.  Det tillhör språkets 

prosodi. Svenskt skriftspråk betecknas som morfofonematisk skrift vilket betyder att det 

tar hänsyn till ordens morfologi t ex lågt stavas med g för att grundordet är låg, även om 

det låter k (Olofsson, 2009). Svenska är dock ett transparent språk som har en relativt 
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regelbunden fonem-grafem koppling, där det är en stor fördel att använda sig av 

fonologisk kunskap i både läsning och skrivning (Gillon, 2004). 

 

Fonemisk medvetenhet har en avgörande roll för läsutvecklingens framgång (Höien & 

Lundberg, 2013; Myrberg, 2007). Bokstavskännedom och fonemisk medvetenhet är nära 

korrelerade med varandra men är dock två helt olika variabler som inverkar på 

läsutvecklingen (Gillon, 2004). Olofsson (2009) ser bokstavskunskap och fonologisk 

medvetenhet som komplement till varandra eftersom bokstävernas namn i stort sett 

påminner om de fonem de representerar. Ett grafem är dock inte alltid detsamma som en 

bokstav, ett grafem kan bestå av flera bokstäver som hör ihop med ett språkljud (fonem), 

exempelvis /tj/, /ng/.  Elever som har svårigheter med grafem-fonem associationer och 

där mycket uppmärksamhet ägnas till en bokstav åt gången behöver etablera frekventa 

bokstavssekvenser i långtidsminnet, som ortografiska kunskaper (Höien & Lundberg, 

2013).  

 

2.3 Dual-route-model  

Idag är de flesta forskare överens om att det är de språkliga processerna som styr läsandet 

(Coltheart, Curtis, Atkins & Haller, 1993; Melby-Lervåg et al., 2012; Höien & Lundberg, 

2013). Detta förklaras i en teoretisk modell, dual-route-model, som visar vilka 

psykologiska processer som är aktiva vid avkodning av enskilda ord.  Dual-route-teorin 

utgår från att läsaren använder sig av två strategier vid avkodning för att nå lexikon, som 

är individens långtidsminne för ord. Den ena strategin, lexikal avkodningsstrategi, 

används för läsning av ljudstridiga ord. Den andra, icke-lexikal avkodningsstrategi, 

använder läsaren när den stöter på obekanta ord och non-ord. En nybörjarläsare använder 

den icke-lexikala avkodningsstrategin medan en etablerad läsare främst använder den 

lexikala (Coltheart et al., 1993). Höien och Lundberg (2013) benämner strategierna som 

den ortografiska och den fonologiska. Processandet av informationen går delvis seriellt 

och det finns unika lexikala representationer både ortografiskt, fonologiskt och 

semantiskt. Här finns följaktligen våra kunskaper om ords uttal, betydelse och stavning 

representerade. Vid användandet av de båda strategierna är perceptuella och lingvistiska 

processer involverade. Processerna och strategierna förklaras i följande avsnitt. 

 

2.3.1 Fonologisk ordavkodning 

Ordavkodning börjar med en visuell analys och bokstavsigenkänning av det skrivna ordet. 

Via ögat (sinnesprocessen) hämtar läsaren information från det synfält som ögat fixerar, 

d v s den tid som ögat står stilla under läsning av text. Sinnesmaterialet bearbetas genom 

dessa perceptuella processer som syftar till att ta fram information om ordets visuella 

form och om bokstäverna i ordet. Denna information används i 

ordigenkänningsprocessen vilket gör det möjligt för läsaren att skilja på visuellt liknande 

ord (t ex /bra/ och /bar/). En god ordigenkänning bygger på säkra kunskaper om de särdrag 

som karakteriserar de olika bokstäverna i ordet. Bokstavsigenkänningsprocessen är 

därmed avgörande för resultatet av ordavkodningen (Höien & Lundberg, 1999, 2013). 

Därefter sker parsningsprocessen där läsaren tar hjälp av ortografiska enheter (t ex 

enskilda bokstäver, komplexa grafem, stavelser och morfem) för att avkoda långa ord 
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effektivt och korrekt, exempelvis som /kr-/ i kran, krona, krita. Goda läsare lär sig att 

tyda dessa ortografiska segment automatiskt medan denna förmåga ofta saknas bland 

dyslektiker (Höien & Lundberg, 1999, 2013). De ortografiska enheterna kodas om till 

fonologiska enheter. Förutsättningen för en fonologisk omkodning är att läsaren tillägnat 

sig en säker koppling mellan grafem och fonem. Om läsaren, stöter på ett okänt ord eller 

ett nonsensord fungerar den fonologiska omkodningen som en back-up-mekanism. De 

fonologiska segmenten lagras i det fonologiska korttidsminnet, även kallat arbetsminnet. 

Hur många ljudsegment som kan lagras och bearbetas under syntesprocessen beror på 

arbetsminnets kapacitet (Höien och Lundberg, 2013). I den fonologiska syntesen 

sammanfogas segmenten till ett ljudpaket, så att läsaren kan få kontakt med ordets 

fonologiska identitet i långtidsminnet och därmed uppnå fonologisk ordigenkänning, det 

vill säga läsaren känner igen ordet. Fonologisk omkodning, fonologiskt korttidsminne, 

fonologisk syntes och fonologisk ordigenkänning är viktiga delar i den fonologiska 

ordavkodningen. En svaghet i en eller flera av dessa försvårar användandet av den 

fonologiska strategin och kan även försvåra utvecklingen av den ortografiska strategin.   

 

2.3.2 Ortografisk ordavkodning 

Att avkoda ortografiskt innebär att läsa ut ordet omedelbart, det vill säga att gå direkt från 

ordets bokstavssekvens till ordets fonologiska representation och semantiska 

representation. En grundläggande förutsättning för ortografisk läsning är säker 

bokstavskunskap. En annan förutsättning är att ordet har byggts upp till en ortografisk 

identitet, genom att läsaren har sett ordet ett antal gånger och etablerat det i 

långtidsminnet. Vid ortografisk läsning blir bokstäver och bokstavspositioner 

organiserade i strukturer som till exempel ändelser, stammar, förstavelser, böjningar och 

vanliga bokstavssekvenser (Höien och Lundberg, 1999). När läsaren har uppnått en 

fungerande ortografisk strategi känns ordet igen snabbt och läses korrekt utan att en 

fonologisk omkodning behövs. Ju mer frekvent läsaren möter ordet kommer 

effektiviteten av den ortografiska strategin att öka. Därmed automatiseras avkodningen 

och kräver inte lika stora kognitiva resurser (Hoien & Lundberg, 2013). 

 

2.3.3 Kontextens betydelse 

Dual-route modellen undersöker avkodning och förståelse på ordnivå men undersöker 

inte när ordavkodning och läsförståelse sker i en kontext. Modellen utgår från att 

förståelse uppstår först när den semantiska representationen aktiveras (Coltheart et al., 

1993). De läsare som utvecklat en automatiserad avkodningsfärdighet nyttjar sina 

avkodningsstrategier oavsett om ordet uppträder ensamt eller i en kontext. De lässvaga 

läsarna däremot är beroende av kontexten för att kompensera den svaga ortografiska eller 

fonologiska avkodningen. I en kontext kan ordet stödjas av semantiska, syntaktiska och 

pragmatiska ledtrådar. De semantiska ledtrådarna finns i själva innehållet i texten, ordet 

”mössa” avkodas lättare i en mening som: ”Han ska ta på sig sin jacka och mössa.” 

Syntaktiska ledtrådar stödjer avkodningen genom att läsaren kan förutse vilken 

böjningsform ordet har utifrån ordets placering i meningen. Pragmatiska ledtrådar finner 

läsaren i bilder och förförståelse, men har framförallt betydelse för förståelsen av texten 

(Höien och Lundberg, 1999). Avkodning av ord i text, kan innebära, framförallt för de 

yngre nybörjarläsarna att de gissar ordet utifrån den omgivande texten eller illustrationer. 
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Elbro hänvisar till tidigare undersökningar gjorda av Tunmer & Chapman, 1997 och 

Allerup & Elbro, 1998, där det visade sig att de svaga läsarna tog hjälp av kontexten för 

att läsa ut ordet. Elbro menar dock att det inte är ett långsiktigt mål att ta tillvara kontexten 

vid läsning utan det viktiga är att eleven lär sig avkoda de enskilda orden (Elbro, 2004).  

 

2.4 Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter 

Läs-och skrivsvårigheter är ett överordnat begrepp som rör begränsningar när det gäller 

att läsa och skriva. Det finns olika typer av svårigheter som barn kan ha som påverkar 

deras förmåga att lära sig läsa och skriva. Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårigheter. 

 

Dyslexi 

Ordet dyslexi kommer från grekiskans dyslexia (dys, svår och lexis, tal och ord) vilket 

kan översättas till ”svårigheter med ord”. Historiskt sett har en rad olika begrepp 

fluktuerat, exempelvis ”ordblindhet” eller ”sekundär dyslexi” (Kere & Finer, 2008). 

Begreppet dyslexi myntades av Rudolf Berlin 1887 och har gäckat forskare i mer än 

hundra år (http://www.interdys.org/). Idag finns ett mycket starkt stöd för att dyslexi ofta 

förorsakas av fonologiska problem (t ex Höien & Lundberg, 2013). En ofta citerad 

definition av dyslexi framtogs 2002 av IDA (The International Dyslexia Association) 

Board of Directors, vilken lyder i översättning (http://dyslexiforeningen.se):  

 

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. 

Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande 

ordigenkänning och av dålig stavning och avkodningsförmåga. Dessa 

svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska 

komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor 

och trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan 

innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket 

kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap.  

 

Höien och Lundberg (1999) presenterade 1991 en definition av dyslexi som delvis 

överensstämmer med IDA, där de särskilt vill betona att svåra ihållande problem med 

ordavkodning är ett nödvändigt kriterium. De lyfter även fram genetiska faktorer som 

orsak och att dyslexi kan förekomma på alla begåvningsnivåer:  

 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna 

utnyttja skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först 

till känna som svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid 

läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. 

Den dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man kan anta 

att en genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är 

också att störningen är ihållande. Även om läsning efter hand kan bli 

acceptabel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig 

kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på 

detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder.  

(Höien & Lundberg, 1999, s. 20–21.)  

http://www.interdys.org/
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Tunmer och Greaney (2010) definierar dyslexi som ihållande läs- och 

skrivsvårigheter där problemen består i svårigheter i ordigenkänning, stavning och 

fonologisk avkodning. De poängterar vikten av intensiva och strukturerade insatser 

i avkodning innan man tar ställning till en dyslexidiagnos. De menar att de elever 

som inte utvecklas efter en sådan insats är de elever som i första hand ska utredas 

vidare.  

 

Komorbiditet 

Det är inte ovanligt att det finns en komorbiditet d v s dyslexi förekommer samtidigt med 

andra centralnervösa funktionsstörningar exempelvis rörande motorik, koncentration, 

kognitiv snabbhet men även olika psykiska och sociala problem. De senare kan dock vara 

sekundära problem orsakade av den otillräcklighet som dyslexi kan medföra men som 

också kan ha en negativ inverkan på ordavkodningen (Frisk, 2010; Höien & Lundberg, 

1999).  

 

Läs-och skrivsvårigheter 

Dyslexi kan även benämnas som ”specifika läs- och skrivsvårigheter (Frisk, 2010). Inom 

psykiatrin i Sverige används andra definitioner utifrån diagnossystemet DSM-IV. 

Lässvårigheterna delas in i tre kategorier utifrån svårigheternas grad. En individ som efter 

genomförda tester ligger under den förväntade nivån för jämnåriga med samma 

intelligensnivå och utbildning klassificeras med lässvårigheter (nivå A). Nästa nivå (B) 

är när lässvårigheterna försvårar kunskapsinhämtning. Om lässvårigheterna förekommer 

samtidigt med sensorisk funktionsnedsättning är svårigheterna än allvarligare (nivå C) 

(http://dyslexiforeningen.se). 

 

2.5 Tidiga insatser 

Svenska barn börjar skolan relativt sent, jämfört med de flesta andra länder. Tidiga och 

förebyggande insatser är betydelsefullt för de elever som riskerar att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter, eftersom de elever som under det första skolåret kommer efter i sin 

läsinlärning troligtvis kommer ha svårigheter fortsättningsvis (bl a; Melby-Lervåg et al., 

2012; Fridolfsson, 2015; Elbro, 2004; Tjernberg, 2013; Frost, 2002). Tunmer och 

Greaney (2010) ser risken för Matteuseffekter som ett skäl till tidiga insatser. De menar 

att svårigheter med avkodning påverkar förståelsen negativt och medför att elever med 

lässvårigheter inte får tillgång till kunskapsinhämtning som sina jämnåriga.  

 

2.5.1 Förmågor för tidig kartläggning 

De tidiga insatserna bör innefatta en övervakning av elevens språkutveckling där betoning 

läggs på de mest kritiska förmågorna som har betydelse för en god läsutveckling. Läsning 

är en sammansatt färdighet som innefattar en mängd viktiga förmågor. Lundberg och 

Herrlin (2014) definierar läsningen i fem dimensioner; fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, läsflyt, läsförståelse och läsintresse som alla samspelar med varandra. Den 

fonologiska medvetenheten är grundläggande för att kunna lära sig läsa och skriva. En 

god fonologisk medvetenhet främjar ordavkodningen, och en god ordavkodning har en 

positiv inverkan på både den fonologiska medvetenheten och läsflytet. Läsflytet i sin tur 

påverkar läsförståelsen, som gynnar läsintresset (Lundberg & Herrlin, 2014). Eftersom 

http://dyslexiforeningen.se/
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den alfabetiska fasen, där fonem-grafem kopplingen underbyggs, är mest kritisk hos 

lässvaga elever är det av vikt att följa den för att förebygga framtida misslyckanden 

(Elbro, 2004; Kamhi & Catts, 2014; Fridolfsson, 2015). Det är viktigt för läraren att ha 

ett utvecklingsperspektiv på bedömning av läsförmågan. När eleven börjat lära sig läsa är 

avkodning och fonemisk medvetenhet nära korrelerade med varandra (Kamhi & Catts, 

2014). Tunmer och Greaney (2010) anser att i tidiga åldrar bör läsning av non-ord ingå 

för att man ska kunna bedöma elevens kunskap om kopplingen fonem-grafem.  När 

eleverna blir äldre är den ortografiska kunskapen viktig för läsflytet och den bedöms bäst 

genom avkodning av riktiga ord utan kontext (exempelvis ordlistor).  För mer erfarna 

läsare är framförallt tidsaspekten ett avgörande mått på om avkodningsförmågan har 

automatiserats tillräckligt. 

 

2.5.2 Tester 

I en genomgång av alla svenska tester (SBU, 2014) inom läs- och skrivområdet framkom 

att de tester som finns för att förutsäga dyslexi innan barnet har börjat läs- och skrivträna 

är; fonologisk medvetenhet, förmåga till snabb automatisk benämning av för barnet 

välkända saker och bokstavskännedom. Däremot går det inte att avgöra vilka tester som 

är tillförlitliga när det gäller att upptäcka och utreda dyslexi hos barn och ungdomar 

eftersom det saknas studier som utvärderar testernas tillförlitlighet.  

 

Hösten 2016 har Ulf Fredriksson docent vid Stockholms Universitet lagt fram ett 

lagförslag till riksdagen om en åtgärdsgaranti för skolelever som innebär att tidigt 

identifiera elever i behov av stöd genom olika test för att kunna sätta in tidiga insatser. I 

en artikel i Lärarnas Tidning menar Fredriksson (2017, januari) att enhetliga 

bedömningsstöd är viktiga för likvärdigheten i svensk skola. 

 

Även om forskningen så tydligt visar samband mellan fonologisk utveckling och senare 

läs- och skrivfärdigheter ställer sig Höien och Lundberg (2013) tveksamma till att helt 

förlita sig på tester gjorda på förskolebarn, med syfte tidig identifiering och tidigt insatta 

åtgärder. De menar att det finns risk för felbedömningar vid det individuella testandet 

som måste tas hänsyn till. En del barn kan brista i uppmärksamhet och uthållighet eller 

missförstå instruktionerna. Testet i sig kan vara opålitligt. Författarna menar också att det 

inte finns den kunskapen om dyslexi för att kunna utforma tillfredsställande 

mätinstrument. Dessutom befinner sig barn i förskoleåldern i en fas där den fonologiska 

utvecklingen fortfarande pågår, för att sedan vid skolstart vara redo för att möta 

skriftspråket (Höien och Lundberg, 2013). Höien och Lundberg (1999) föreslår istället ett 

processanalytiskt synsätt vid diagnostisering av dyslektiker, där hänsyn tas till både 

kvantitativ och kvalitativ information om elevens läsning och skrivning. Den information 

som kommer fram kan därmed vara en god utgångspunkt för individuell undervisning. 

Kamhi & Catts (2014) ser en lösning på problemet genom att göra regelbundna 

kartläggningar av fonemisk medvetenhet i förskoleklass och under hela första skolåret för 

att synliggöra elevens fonologiska utveckling. I transparenta språk som svenskan, är även 

snabb benämning en viktig faktor att bedöma (Furnes & Samuelsson, 2011), men 

framförallt att undersöka den förmåga som faktiskt utgör kärnan, avkodningsförmågan 

(Höien & Lundberg, 1999; 2013). På så sätt undviks feldiagnosticeringar men är även en 
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hjälp till att beskriva på vilken nivå eleven befinner sig, vilket är en tillgång för fortsatt 

planering av undervisningen. 

  

2.5.3 Pedagogens roll, vikten av individualisering och motivationshöjande faktorer 

Undervisningen måste individualiseras utifrån varje enskild elevs behov, vilket ställer 

stora krav på den undervisande pedagogen. En framgångsfaktor för elevers läsutveckling 

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

strukturerat arbetssätt med utgångspunkt i elevernas förmåga och individuella strategier 

(Elbro, 2004; Frost, 2009; Alatalo, 2011; Tjernberg, 2016; Lundberg & Herrlin, 2014). 

En elev med lässvårigheter har inte förutsatt svårt med alla delar av läsprocessen. En 

lärare som efter kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskapsutveckling kan anpassa 

innehåll och metod i undervisningen åstadkommer bättre resultat (Skolinspektionen, 

2010). En studie av Piasta, Connor, Fishman och Morrison (2009) visade på vikten av 

både ämneskunskap och didaktisk kunskap hos lärare. Elever som hade kunniga lärare 

som ägnade tid åt explicit undervisning i avkodning nådde överlägsen läskunnighet i ord 

jämfört med elever som hade lärare som ägnade ännu mer tid åt explicit undervisning, 

men var mindre kunniga. I en rapport av Skolinspektionen (2012) framgår att få lärare 

(årskurs 1–3) sällan gör framåtsyftande och fortlöpande bedömning med syfte att stödja 

och individualisera elevens lärande. Lärares återkoppling sker ofta i farten och oplanerat, 

och blir ett allmänt uppmuntrande istället för ett direkt riktat stöd till eleven. Skolan 

behöver tillgång till personer med specialkompetens inom läs- och skrivutveckling, som 

kan bidra med en djupare förståelse av problematiken och vara ett stöd i tidig 

kartläggning, diagnosticering och förebyggande insatser (Tjernberg, 2013). 

Framgångsrika lärare motiverar också eleverna, genom att ha förväntningar och 

tydliggöra för eleverna både vilka mål man arbetar mot, och vilka ansträngningar som 

krävs för att nå målen (Skolinspektionen, 2010; Frost, 2002), vilket är särskilt viktigt för 

elever med inlärningssvårigheter (Frost, 2002). Frost (2002) liksom Taube (2013) lyfter 

även fram betydelsen av hur läraren bemöter elever i behov av stöd. De betonar vikten av 

en accepterande inställning, att inga elever ses som resurskrävande och en förståelse för 

elevers olika behov. Relationen till eleven måste kännetecknas av respekt, empati och 

värme samt goda kontakter med hemmet (Frost, 2002; Taube, 2013). Utgångspunkten i 

(special)undervisningen bör vara elevens närmaste utvecklingszon (den lärandezon som 

är mellan elevens utvecklingsnivå och den nivå som kan åstadkommas med lämpligt stöd) 

för att bedöma elevens utvecklingsmöjligheter. Allteftersom får eleven ta mer ansvar för 

att upptäcka att egna insatser leder till förändring, vilket motiverar eleven till inlärning 

och fortsatt (special)undervisning (Frost, 2002). 

 

2.5.4 Specialpedagogiskt stöd 

I läroplanen ges anvisningar om att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar riskerar att 

inte uppnå målen för utbildningen. Härav kan undervisningen aldrig utformas lika för alla 

och det finns olika vägar att nå målet (Skolverket, 2011a). Enligt skollagen (SFS 

2010:800) ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov 

av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Hur dessa insatser utformas beror på 

synsättet inom skolans organisation. Ofta har skolor ett individinriktat synsätt där orsaken 
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till elevens svårigheter ses som bundna till eleven själv utan analys av den pedagogiska 

omgivningen och relationer till kamrater och lärare (Skolverket, 2011b; Asp-Onsjö, 

2016). En förändring kan åstadkommas genom använda åtgärdsprogrammen som ett 

verktyg i praktiken enligt Asp-Onsjö (2016). Dialog med arbetslag och med elev och 

vårdnadshavare ger goda förutsättningar för lärande som tar sin utgångspunkt i elevens 

behov och intressen. I åtgärdsprogrammet ingår även utredning om hinder finns på grupp-

eller organisationsnivå som främst handlar om hur skolan är organiserad. Här har rektors 

engagemang och intresse, för utveckling av verksamheten för att möta elever från deras 

behov, stor betydelse (Asp-Onsjö, 2016). Alltsedan skollagen ändrades 2014 i och med 

införandet av extra anpassningar har antalet åtgärdsprogram stadigt minskat. Läsåret 

2015/16 var det 5,6 procent av eleverna i grundskolan som hade åtgärdsprogram. Andelen 

åtgärdsprogram var högst i årskurs 9, med övervägande delen pojkar. Förklaringen till det 

höga antalet åtgärdsprogram i årskurs 9, kan vara att de extra anpassningar som tidigare 

satts in alltså inte varit tillräckliga och fortfarande behövs (Skolverket, 2016a). 

 

I en rapport från Skolverket (2011b) framkom att för de yngre eleverna är den enskilt 

största svårigheten i skolan läs och skrivsvårigheter. Rapporten visar även att elever med 

läs- och skrivsvårigheter riskerar att få mindre tid än övriga elever för arbete med 

betygsgrundande uppgifter, eftersom det specialpedagogiska stödet ofta ges utanför den 

ordinarie klassens ram och med andra uppgifter än de som är betygsgrundande.  
 

Med tanke på hur pedagogik, didaktik och specialpedagogik förhåller sig till varandra 

utförde Sandberg (2012) en studie där hon undersökte två klassers övergångar från 

förskoleklass till skola, med fokus på läs- och skrivinlärning. Eleverna i studien fick 

genomgå två övergångar på kort tid eftersom det var bristfällig samverkan mellan 

förskoleklass och skola. Det resulterade i en avsaknad av kontinuitet i elevernas läs- och 

skrivutveckling vilket beskrivs som negativt för elevernas lärande. Lärarna som ingick i 

studien var dessutom tveksamma till när och hur ett specialpedagogiskt stöd ska 

användas. 

 

2.6 Framgångsrika läsinterventioner 

 

2.6.1 Intensiva  

Flertalet studier visar att strukturerad intensiv träning av olika läs- och språkrelaterade 

förmågor, såsom avkodning, läsflyt och fonologisk medvetenhet, under en begränsad 

period har bäst effekt, jämfört med specialundervisning utspridd över längre tid (Hulme 

& Snowling, 2011; Gustafson, Fälth, Svensson, Tjus och Heimann., 2011; Wolff, 2011; 

NRP, 2000; Ehri, Nunes, Stahl & Willows, 2001). Det finns olika åsikter om hur länge 

en intensivträningsperiod period bör vara. Längden och omfattningen bör ta hänsyn till 

vilket mål interventionen har, vilka färdigheter som ska tränas och givetvis de 

individuella behov som eleven har. Efter intensivträningsperioden rekommenderas ett 

uppehåll för att bibehålla både elevens och lärarens motivation (Wolff, 2011; Fälth, 

2013). Motivationen är även viktig att beakta för både eleven och läraren i anknytning till 

planering och genomförande av interventionerna (Fälth, 2013). Efter interventionens slut 

är det väsentligt att utvärdera interventionens effekt genom bedömning mot kursplanens 
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mål, reflektioner från lärare, elev och föräldrar. För att bedöma och dokumentera elevens 

progression är det bra att använda sig av pre-test innan interventionen och post-test 

efteråt. Den informationen är även värdefull för planering av fortsatt undervisning 

(NEPS, 2012).  

 

2.6.2 En-till-en undervisning 

En-till-en undervisning möjliggör en effektiv tid där läraren kan undervisa i olika 

strategier, förklara, ge feedback och upprätthålla intresset och koncentrationen. Detta 

förutsatt att det kompletterar annat stöd i den vanliga undervisningen och sker under 

intensiva och avgränsade perioder samt har ett stimulerande och meningsfullt innehåll 

(Elbro, 2004; Frost, 2009; Höien & Lundberg, 1999; Wolff, 2011). 

 
I en granskning av totalt 96 studier fann Slavin, Lake, Davis och Madden (2009) att för 

elever som är i behov av stöd i sin läsning var det mest effektiva en-till-en undervisning 

som gavs direkt av utbildad kompetent personal.  De sammantagna resultaten i studien 

visade att fokus ska vara på fonologisk läsning (phonics), där kvalitet och intensiva 

insatser är ett kriterium för att ge effekt på elevernas läsförmåga. Resultaten visade även 

att en god kvalitet på klassrumsundervisningen är en grundläggande förutsättning för att 

den enskilda undervisningen ska kunna ges till de specifika elever som verkligen behöver 

det.  

 

2.6.3 Fonemisk träning 

Ehri et al., (2001) har analyserat resultatet från 52 experimentella studier där slutsatsen 

blev att fonemisk träning gynnar utvecklingen av framförallt avkodningsförmågan.  En 

viss, men inte lika stark, signifikans fanns även för läsförståelse.  Vidare har en 

systematisk litteraturstudie från SBU (2014) visat att strukturerad fonem–grafem-

koppling är den undervisningsinsats som har ett vetenskapligt underlag för att förbättra 

avkodning, stavning, läshastighet och fonologisk medvetenhet hos barn och ungdomar 

med lässvårigheter/dyslexi.  

 

RAFT-metoden (Reading And Fluency Training) har visat sig framgångsrik i Wolffs 

studie (2011). Där ingick 112 elever i årskurs 3 med läs- och skrivsvårigheter. 

Slumpmässigt delades de in i en kontrollgrupp som fick det stöd som deras skolor normalt 

erbjöd, och en interventionsgrupp som deltog i så kallad RAFT-träning. Undervisningen 

leddes av en specialutbildad pedagog som hade individuell undervisning med varje barn 

45 minuter varje skoldag under tolv veckor. Intensivträningen bestod av multisensoriska 

övningar där huvudfokus låg på att öka elevernas förmåga att koppla ihop bokstäver och 

ljud och därmed underlätta ordavkodningen. Interventionen bestod även av övningar i 

läsförståelsestrategier, läshastighet och stavning. Resultatet visade att eleverna 

förbättrade sina förmågor inom alla testade områden och effekterna kvarstod ett år senare.  

I en uppföljande studie fem år senare visade det sig att de långsiktiga effekterna av 

interventionen kvarstod endast på avkodningsförmågan, där interventionsgruppen 

presterade bättre jämfört med kontrollgruppen (Wolff, 2016). 
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2.6.4 Fonemisk träning i kombination med avkodning och läsförståelse  

Att kombinera bottom-up med top-down aspekter i läsning ger god effekt på läsförmågan, 

vilket visat sig i flera studier (Gustafson et al., 2011; Wolff, 2011; Fälth, 2013). En möjlig 

förklaring kan dels vara att variationen med fonologisk träning och läsförståelseträning 

är motiverande för eleven, dels att någon av träningarna passar bättre för elevens specifika 

svårigheter (Fälth, 2013). En kombinationsträning tar emellertid högre anspråk på elevens 

kognitiva förmågor eftersom eleven måste integrera kunskap från olika träningsprogram 

(Gustafson et al., 2011; Fälth, 2013). 

 

Fälths (2013) avhandling består av två interventionsstudier som handlar om att förbättra 

läsningen för elever med lässvårigheter i årskurs 1–4. En jämförelse gjordes mellan fyra 

olika studiegrupper, den ena som bara tränade avkodning, den andra som tränade 

läsförståelse, den tredje som kombinerade avkodning och läsförståelse och den fjärde 

(kontrollgruppen) som hade traditionell specialundervisning. Alla fyra grupper fick lika 

mycket tid av individuell träning. Interventionsgrupperna använde uteslutande 

datorprogram i sin träning. Resultaten visade, som tidigare nämnts, att den kombinerade 

träningen gav mest effekt på läsförmågan. Dessutom kvarstod effekten ett år senare efter 

att interventionen avslutats.  

 

En annan liknande svensk interventionsstudie utfördes av Gustafsson et al. (2011) på en 

grupp elever med lässvårigheter i en årskurs 2. Tre olika datorbaserade interventioner 

genomfördes; en grupp elever fick träning i läsförståelse, en annan tränades i fonologisk 

medvetenhet och den tredje gruppen fick träning genom en kombination av läsförståelse 

och fonologiska övningar. Resultaten jämfördes mot en kontrollgrupp och visar att alla 

interventionsgrupper förbättrade sin läsning, där den kombinerade undervisningen med 

fonologiska övningar och läsförståelse var mest effektiv. Författarna poängterar dock att 

individuella skillnader måste beaktas. 

 

2.6.5 Multisensorisk stimulering 

Elever som har svårt att skilja snarliknande bokstäver åt som ex /b/ och /d/ är hjälpta av 

undervisning om riktning och multisensoriska metoder för att bättre kunna associera 

bokstaven (grafem) med bokstavsnamn och bokstavsljud (fonem) (Höien & Lundberg, 

1999). Betydelsen av multisensorisk stimulering framkommer bl. a i studier av Wolff 

(2011) och Torgesen (2001). Studien av Torgesen (2001) visar att elever som fick stärka 

sambandet mellan fonem och grafem med hjälp av hur ljuden formades i munnen och hur 

munnen såg ut vid artikuleringen, stärkte sin fonemiska medvetenhet. 

 

2.6.6 Response to intervention-RTI 

Stödet som enskilda barn behöver skiljer sig åt beroende på graden av svårigheterna. RTI 

är en metod som främst används i USA för att fastställa vilka nivåer av elevstöd som 

behövs för alla elever som riskerar att få en misslyckad skolgång (Mitchell, 2015). 

Metoden är uppbyggd i tre nivåer; grundläggande klassrumsundervisning, 

kompletterande undervisning och intensiv undervisning. Den grundläggande 

klassrumsundervisningen är det primära som bör vara effektiv för 80–85% av eleverna. 

De interventioner som sker på denna nivå fokuserar på förebyggande stödinsatser för hela 
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klassen. Här bör ingå en noggrann övervakning av alla elevers utveckling och screening 

för att identifiera elever i riskzonen. Interventionerna på nivå två, kompletterande 

undervisning, berör ungefär 15–20% av eleverna. Insatserna består av intensifierad 

undervisning i grupper om två till fyra elever, en timme i veckan. Uppföljning av 

utvecklingen mot målen sker kontinuerligt för att säkerställa framsteg. Den sista nivån, 

intensiv undervisning, berör ungefär 5–10% av eleverna som inte har svarat på insatserna 

på de tidigare nivåerna. Dessa elever får specialundervisning genom strukturerade 

intensiva interventioner, individuellt eller i liten grupp. Särskilda insatser utformas för att 

komplettera och stödja undervisningen på nivå ett och två, med daglig utvärdering för att 

anpassa intensiteten och/eller nivån av stöd (Mitchell, 2015).  Scanlon, Gelzheise 

Vellutino, Schatschneider och Sweeney (2008) har analyserat hur en mer strukturerad 

klassrumsundervisning får effekt på elever med tidiga lässvårigheter jämfört med riktade 

interventioner till enskilda elever. De menar att den första nivån i RTI, 

klassrumsundervisningen, är den viktigaste eftersom den tillgodoser flest elever.  Studien 

jämförde dels effekten av att lärarna fortbildas i läsinlärning, dels effekten av strukturerad 

undervisning i mindre grupp och dels kombinationen av dessa två. Resultatet visade 

tydlig evidens för instruktionens roll för att minska förekomsten av tidiga lässvårigheter. 

Förbättringarna i de instruktioner som gavs av lärarna berodde framförallt på att lärarna 

uppmuntrades att analysera och bemöta de instruktionsbehov de lågpresterande eleverna 

hade.  

 

2.7 Läsinlärningsmetoder 

Läspedagogiska traditioner har under lång tid kantats av motstridiga diskussioner bland 

forskarna i hur man bäst undervisar i läsinlärning. Pedagogerna som är verksamma i 

vardagen får ta ställning till hur de ska lägga upp sin undervisning i läs- och skrivinlärning 

utifrån elevernas olika förutsättningar. Det kräver att läraren har en mångsidig syn på 

läsundervisning genom att se de läspedagogiska traditionerna som komplement till 

varandra. Idag finns det i huvudsak två olika perspektiv inom läsinlärningen; syntetiskt 

och analytiskt.  Enkelt förklarat utgår det syntetiska från delar (fonem) till helhet medan 

det analytiska går från helhet (text) till delar. 

 

2.7.1 Syntetisk metod 

Syntetisk metod (phonics) innebär direkt undervisning i ljudprincipen genom 

strukturerade övningar av koppling mellan fonem och grafem. Metoden benämns som en 

bottom-up-process eftersom läsprocessen utgår från de minsta språkliga enheterna, 

bokstäverna och bokstavsljuden, till ord som ljudas samman (Elbro, 2004).  Enligt den 

syntetiska metoden är alfabetet ett system som måste läras in för att kunna tolkas 

automatiskt (Elbro, 2004; Fridolfsson, 2015; Frost, 2002). Det underlättar elevens 

läsutveckling jämfört med att de själva ska ställa hypoteser kring skriftspråkets 

uppbyggnad och motverkar senare misslyckanden (Elbro, 2004; Fridolfsson, 2015). 

Förutsättningen för att man ska kunna lära sig läsa är medvetenhet om fonemen, för att 

bygga upp en säker korrespondens mellan bokstav och ljud (Frost, 2002). 

Skrivinlärningen sker parallellt med läsinlärningen och är ett led i att skapa starka 

kopplingar mellan bokstäverna och ljuden. Samtidigt som eleverna skriver ska de ljuda 

bokstaven. Sammanljudningen sker till en början bara med de bokstavsljud som tränats 
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och ord med oregelbunden stavning och dubbelteckning undviks. Avkodningen ska vara 

säker innan tillägnandet av textens innehåll (Fridolfsson, 2015). Ljudningsmetoden har 

visat sig överlägsen ordbildsmetoden hos de barn som har långsam läsinlärning eller hos 

dem som har risk att få läs- och skrivsvårigheter (Ehri et al., 2001). 

 

Kritik som riktats mot metoden är framförallt att eleverna ska behöva lära sig den 

alfabetiska principen vilket gör den för teknisk och leder till mekanisk läsning. Kritikerna 

menar att undervisningen är för lärarstyrd och tillvaratar inte elevernas nyfikenhet och 

lust, vilket ökar risken för minskad läsmotivation. Eleverna ska ha möjlighet att själv välja 

hur de vill lära sig läsa, lärarens roll är att stödja den processen (Frost, 2002; Fridolfsson, 

2015). 

 

2.7.2 Analytisk metod 

Den analytiska metoden (whole-language) uppfattar läsning som en kommunikativ 

process. Läsning betraktas som en naturlig språklig process som aktiveras av elevens egen 

textproduktion och med stöd av riktiga böcker som inte är speciellt anpassade för 

nybörjarläsare. Läslusten väcks genom innehållet i texterna vilket är det primära i 

metoden. När eleven själv och med stöd av läraren arbetar med meningsfulla texter hittar 

de ett sätt att avkoda dem. Synsättet är inspirerat av Vygotskijs tänkande där eleven 

utvecklas genom ett nära samarbete med läraren exempelvis genom stödjande arbete i 

fonemanalys eller läsförståelse. Man lyfter även fram hemmet och förskolan som 

betydelsefulla aktörer för skriftspråklig stimulans (Frost, 2002).  Metoden utgår från en 

top-down process där helheter som texter bryts ner till meningar och därefter till ord och 

så småningom till stavelser och fonem. Sammanljudningen påbörjas när eleven bekantat 

sig med ordets innebörd och dess bokstäver (Fridolfsson, 2015). 

 

Kritikerna menar att eleverna måste få undervisning i avkodning, det tar för lång tid att 

låta barnen upptäcka det själva. Under det första skolåret bör eleven ha uppnått en säker 

avkodning för att på egen hand kunna möta nya och okända ord. Risken finns annars för 

att eleven utvecklar en ungefärläsning med gissningar och felläsningar. En säker 

avkodning har även betydelse för läsförståelse och läshastighet (Fridolfsson, 2015).  

 

2.7.3 Kombinerat metodval 

Det går att ta fasta på gemensamma synpunkter på vad som utmärker god läsundervisning 

från de båda läsinriktningarna. Idag råder stor enighet bland forskare att det inte finns 

någon universell läsinlärningsmetod. Däremot finns konsensus vad gäller de förmågor 

som behövs för att tillgodogöra sig skriftspråket; fonemisk medvetenhet, 

bokstavskännedom och syntaktisk förmåga (att kunna sätta ihop och förstå meningar i 

talspråkssammanhang) (Myrberg, 2007; Alatalo, 2011). National Reading Panel (2000) 

lyfter fram fem områden som är fundamentala för god läs- och skrivpedagogik; explicit 

undervisning i fonologisk medvetenhet, ordavkodning, ordförrådsutveckling, läsflyt och 

effektiva läsförståelsestrategier. Att låta inlärning av fonem gå hand i hand med lustfyllda 

läsupplevelser som utgår från elevens erfarenhetsvärld är grunden i den svenska 

läroplanen idag (Tjernberg, 2016).  Tjernberg anser att en balanserad undervisning bör 

vara ett samspel mellan funktion, form och innehåll. Med det menar författaren att läraren 
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bör vara väl förtrogen med språkets olika dimensioner, arbeta språkutvecklande och 

kunna skifta fokus mellan olika språkliga nivåer.  

 

2.7.3 Läsinlärning i 7 steg–en fonemisk multisensorisk läsinlärningsmetod 

Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod vilket innebär en interaktion 

mellan det visuella, auditiva, kinestetiska och taktila. Metoden är väl strukturerad och 

lägger stor vikt vid undervisning i fonologisk medvetenhet och sambandet mellan fonem 

och grafem. Grundidén är att träning i fonologisk medvetenhet och ordförståelse sker 

parallellt med avkodning. Arbetsgången i metoden Läsinlärning i 7 steg innehåller 

följande moment; ljudsegmentering, ljudsyntes, skriva orden, läsa orden, samtal om 

ordens betydelse, upprepad läsning och läsläxa. 

 

2.7.4 Lukimat Spel Ett-läsning 

Lukimat Spel-Ett är en finlandssvensk version av det finskspråkiga dataspelet Ekapeli. 

Spelet har tagits fram av professor Heikki Lyyttinen och har utvecklats vid Jyväskylän 

Yliopisto och Niilo Mäki Institutet under åren 2006–2010. Spelet är tänkt att användas 

för att förbättra läsinlärningen i förebyggande syfte. Övningarna bygger på att drillträna 

kopplingen mellan grafem och fonem, både som enskilda ljud, stavelser men även korta 

ord på basen av de ljud som tränats. Det finns två grundnivåer i spelet att välja på. Första 

delen tränar bokstav-ljud koppling och läsning av korta ord, exempelvis övningar där 

spelaren ska klicka på fallande bollar med bokstav eller korta ord på, som sägs av 

spelrösten. Den andra delen tränar läsning av ord med oregelbundenheter och 

dubbelteckning. Övningarna kan exempelvis bestå av att klicka på rätt ”bil” som har det 

ord som sägs av spelrösten. Orden i nivå två består av maximalt fyra bokstäver. På båda 

nivåer sägs alltid ett riktigt ord men svarsalternativen är både riktiga ord och non-ord 

(låtsasord). Om eleven gör ett fel kommer några upprepande övningar direkt efteråt. Efter 

varje spelomgång får eleven se hur många rätt det blev i antal och procent samt antal fel. 

Som belöning får eleven välja mellan ett antal figurer som sedan får placeras i en miljöbild 

ex ett spökslott. Antalet bilder beror på hur många rätt som uppnåtts i övningen, maximalt 

sju bilder. Lyyttinen (2008) menar att inlärningen blir maximalt effektiv eftersom spelet 

är logiskt och systematiskt, men framförallt roligt att spela. Fördelen med interaktiva 

dataspel är att det är möjligt att anpassa nivån på övningarna utifrån individen, och ge 

belöningar.  Han menar att barn med inlärningssvårigheter bör få rätt vid ungefär åttio 

procent av sina val, så att de känner att de lyckas och därigenom upprätthåller 

motivationen. Datorn ser till att de ligger kvar på åttioprocentsnivån och spelet upplevs 

därmed som en fortsatt utmaning. Lyttinen framhåller datorn som motivationshöjande 

och koncentrationshöjande för eleverna i och med dess oändliga tålamod, som han menar 

kan brista hos lärare. En långtidsuppföljning av forskningsprojektet kring spelet Ekapeli 

pågår, men indikationer finns på att spelet ger resultat på elevernas läsprestationer redan 

efter fem timmars spelande (Lyttinen, 2008).  
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3 Material och metod 

I följande avsnitt följer en beskrivning av de undersökningsmetoder som studien bygger 

på och hur urvalet av deltagare gått till. Därefter följer en redogörelse av det material som 

ingått i studien. Även genomförandet och studiens trovärdighet och generaliserbarhet 

presenteras liksom en redogörelse av de etiska aspekterna. 

 

3.1 Val av metod 

Studien är en kvantitativ teoretiskt tillämpad interventionsforskning med en deduktiv 

ansats, vilket innebär att det finns en teoretisk bakgrund som mynnar ut i en hypotes och 

forskningsfrågor och därefter väljs metoden. Datainsamlingen är empirisk och metoden 

utgår från en s k kvasiexperimentell forskningsdesign (Stukát, 2011). 

Undersökningspersonerna delades in i två grupper, en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Utifrån pre-test i avkodning ord och avkodning non-ord matchades 

individerna två och två så att varje par var så lika som möjligt i början av studien. 

Matchningen utgick från stanine- och percentilvärden, en av varje par slumpades därefter 

in i antingen interventionsgruppen, som fick en-till-en undervisning i fonem-grafem 

koppling och avkodning med materialet Läsinlärning i 7 steg och dataspelet Läs-Ett, eller 

till kontrollgruppen som fick ordinarie undervisning i klassrummet. Efter interventionen 

utfördes ett post-test för att upptäcka eventuella skillnader mellan grupperna och om dessa 

berodde på resultatet av interventionen. Den väntande kontrollgruppen fick möjlighet till 

liknande träning efter interventionens slut.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Studiens kvasiexperimentella design 

 

För att få syn på elevernas upplevelser av interventionen genomfördes en strukturerad 

intervju. Enligt Bryman (2011) är fördelen med strukturerade intervjuer att kontexten 

förblir densamma för samtliga intervjuer vilket gör att respondenternas svar kan 

sammanställas på ett reliabelt, jämförbart sätt.  
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test jämförs 

och analyseras 
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3.2 Urval 

Studiens avsikt är att se vilka effekter intensiv lästräning får på elevers fonemiska 

medvetenhet och avkodningsförmåga. Interventionsstudie genomfördes med en grupp 

elever i åk 2 som identifierats med svag läsförmåga genom standardiserat screeningtest. 

Alla elever (N=25) hade föregående termin screenats med materialet Diagnostiskt läs och 

skrivprov, DLS-bas för åk 1–2 (Järpsten, 2004), som normalt görs i kommunen. Testet 

innehåller tre delprov som kartlägger elevernas läslust, läsning och skrivning. För 10 av 

13 elever som hamnat mellan stanine 1–3 i deltestet läsning på vårterminens screening i 

åk 1, gjordes en sambedömning av specialpedagog och undervisande lärare. För tre elever 

gjordes ingen vidare analys eftersom de befann sig i början av sin andraspråksinlärning. 

Resultatet från DLS och övriga skolprestationer ansågs sammanfalla och därmed utsågs 

de kvarvarande 10 eleverna att kartläggas vidare. Dessa elever testades vidare enskilt av 

studiens författare i september 2016 (tabell 1). Kriterierna för denna studie var att eleven 

även i början av åk 2 skulle uppvisa avkodningssvårigheter, i delproven avkodning ord 

och avkodning non-ord ur testmaterialet LäSt av Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & 

Wiklund (2013), där nedre gränsvärde bestämdes till stanine 3 eller lägre på minst ett av 

två avkodningstest. Percentil- och staninevärden används för att se hur en elev placerar 

sig i förhållande till ett urvalsunderlag elever i samma årskurs. Exempelvis innebär 

percentil 30 att 30% av populationen inom en viss årskurs presterar sämre än eleven och 

70% presterar bättre. Stanineskalan är indelad i nio steg där stanine 1–3 ger anledning att 

följa upp elevens resultat för att klargöra starka och svaga sidor i läs- och 

skrivutvecklingen. Vid staninevärde 4–6 bedöms eleven vara i nivå med ålder. Innan 

interventionen startade fick samtliga tio elever även göra pre-test i fonologisk 

medvetenhet (Magnusson & Nauclér, 1993) och lästest bestående av högläsning där 

läshastighet och antal läsfel uppmättes, dessa test gjordes efter gruppindelningen och 

påverkade alltså inte denna. 

 

Det är ett målinriktat urval av informanter enligt Bryman (2011) där dessa har valts utifrån 

bestämda kriterier i kongruens med studiens inriktning, vilket i denna studie är elever 

med avkodningssvårigheter. Studiens deltagare ingick i samma klass, då det p g a studiens 

begränsade tidsram ej gavs utrymme till att utöka undersökningen till andra skolor eller 

kommuner. 
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Tabell 1 Varje elevs resultat i screening på vårterminen åk 1, avkodningstester höstterminen åk 2 samt 

grupptillhörighet i studien. 

 

Elev Screening åk 1  

maj 2016 

DLS bas, läsning 

Åk 2 september 

Avkodning non-

ord, LäSt  

Åk 2 september  

Avkodning ord 

LäSt 

Intervention 

/ kontroll 

 Poäng Stanine 

Läsning 

Poäng Stanine/ 

Percentil 

Poäng Stanine/ 

Percentil 

 

Elev 1   7 2 28 3      25 44 3     20 Intervention 

Elev 2   3 2 24 2      15 24 2       5 Intervention 

Elev 3   5 2 25 3      25 36 3     15 Intervention 

Elev 4   3 2 12 1        5 15 1       5 Intervention 

Elev 5 10 3 32 4      35 48 3     25 Intervention 

Elev 6   8 2 28 3      25 52 4     25 Kontroll 

Elev 7   3 2 18 2      10 25 2       5 Kontroll 

Elev 8   4 2 23 3      15 29 2     10 Kontroll 

Elev 9   9 3 22 2      15 39 3     15 Kontroll 

Elev 10   9 3 29 3      25 39 3     15 Kontroll 

 

3.3 Material 

Ett flertal testmaterial har använts vid screening samt vid pre-testet och post-testet för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar, där målet är att se om den fonemiska 

medvetenheten och avkodningen förbättras. Det test som eleverna screenades med i åk 1 

som rörde läsning och därmed var intressant för den här studien var DLS-bas deltest 

Läsning. Testet består av 20 uppgifter (meningar) sammanvävda till en liten berättelse. 

Till varje uppgift finns fem bilder där eleverna ska markera vilken bild som bäst kan 

kopplas samman med den lästa uppgiften. Lästiden är sju minuter för skolår 1. Normerna 

för skolår 1 är medelvärde M=9,6–18,2p. För att få kunskap om vilka grafem och fonem 

eleverna behärskade användes ett test av Örtendal (2008). Eleven får säga bokstavsljuden 

på alla gemener och versaler som testledaren pekar på. Testledaren markerar med en färg 

vid första testtillfället och med en annan färg vid andra testtillfället för att se utvecklingen. 

Testet är inte normerat men används för en bedömning mot kunskapsmålen. I Skolverkets 

bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (2016) är ett av kraven för kunskapsnivån åk 

1 att eleven bör i stort sett kunna namnge alla bokstäver samt veta hur de låter.   

 

För att pröva elevernas fonologiska medvetenhet användes tre test före och efter 

intensivträningen, utformade av Magnusson och Nauclér (1993): 

 

1. Fonemidentifiering: Eleven får ange muntligt om ett visst fonem finns eller inte 

finns i ett antal ord. Det finns fyra fonem (o, i, s och t) som förekommer på olika 

positioner i orden, i början, i mitten eller i slutet, eller så finns de inte alls. Eleven 

ska inte ange positionen på fonemet. Till varje fonemuppgift finns 6 ord varav 

fonemet förekommer i hälften av orden. Totalt består testet av 24 uppgifter.  

Medelvärde för slutet åk 1 är 24p, med standardavvikelse +/- 0,2p. Maxpoäng 

24p. 
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2. Fonemsegmentering: Eleven får ange muntligt eller visa med klossar hur många 

fonem (ljud) det finns i ett antal ord. Testet består av totalt 18 uppgifter, mestadels 

enstaviga ord och några tvåstaviga ord med olika fonemstruktur ex konsonant-

vokal, konsonant-vokal-konsonant och konsonantkombinationer i början eller 

slutet av ordet. Medelvärde för slutet åk 1 är 16,9p, med standardavvikelse +/- 

1,6p. Maxpoäng 18p. 

 

3. Fonemdeletion: Eleven får ta bort ett angivet fonem (konsonant eller 

konsonantkluster) från början, mitten eller slutet av ett ord genom att lyssna, tänka 

efter och ge ett muntligt svar. Medelvärde för åk 3, är 10,6p med 

standardavvikelse +/- 1,8p. Maxpoäng 12p.  

 

Eftersom medelvärdena i delproven fonologisk medvetenhet ligger nära det 

maximala antalet poäng uppstår en takeffekt, d v s försökspersonerna kan ej nå ett 

relevant högre resultat än medelvärde, vilket innebär att det blir svårt att jämföra 

deltagarna i studien.  

 

 

För att testa elevernas avkodningsförmåga på ordnivå användes materialet LäSt utformat 

av Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund (2013). Testen är utformade i en A och B 

del per deltest. Varje test börjar med tvåstaviga ord som t ex /är/, /ek/, /öf/,/ir/ och övergår 

sedan till tre-, fyr-, fem-, sex- och ända till tolvstaviga ord exempelvis  /strunta/, 

/fartbegränsning/, /vogger/, /fermabålt/. Deltesten som användes var: 

  

1. Avkodning non-ord: Eleven får läsa non-ord från en ordlista med totalt 63 ord per 

del på 45 sekunder, så långt som han/hon hinner. Testet avser fonologisk läsning. 

  

 

2. Avkodning ord: Eleven får läsa ord från en ordlista med totalt 100 ord per del på 

45 sekunder, så långt som han/hon hinner. Testet avser ortografisk läsning. 

 

Författarna till LäSt understryker att det inte finns anledning till att skapa normeringar för 

de olika könen gällande avkodningsförmågan i de tidiga skolåren och därmed finns endast 

en gemensam tabell i materialet. Riktvärdena är angivna i stanine, percentil, skolålder 

samt läsålder. 

 

För att mäta elevernas avkodningsförmåga på textnivå fick eleverna läsa en kort text (32 

ord) där läshastighet och antal läsfel noterades. Eleven fick ingen rättning eller stöttning 

av testledaren under läsningen av text. 

 

3.4 Genomförande 

Innan studien påbörjades kontaktades rektor och undervisande lärare för information och 

inbjudan. Både rektor och lärare var positiva till studien och dess upplägg. Screeningen i 

åk 1 genomfördes av de undervisande lärarna i elevernas klassrum. Det enskilda testandet, 

i åk 2 utfördes i ett grupprum i närheten av klassrummet med test i fonologisk 
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medvetenhet (Nauclér & Magnusson, 1993) och avkodning (Elwér et al. 2013), samt ett 

lästest med högläsning av text. Varje enskild testsituation uppgick till 30–40 minuter och 

spelades in för att kunna bedömas efteråt. 

 

Vid urvalet av elever till interventionsstudien vägdes resultaten från pre-testen (åk 2) in 

samt den bedömning som klasslärarna gjorde utifrån resultaten i DLS-bas (åk 1). Det 

innebar att även elever som hade lägst stanine 3 på minst ett av avkodningstesten valdes 

ut som deltagare i studien. Slutligen erbjöds 10 elever att delta i studien enligt missivbrev 

(bilaga 1). Två grupper bildades utifrån en analys av pre-testet, där elever som hade 

ungefärliga liknande resultat matchades parvis för att kunna jämföras vid post-testet. 

Dessa skillnader ger senare möjligheter att dra slutsatser om interventionens påverkan 

(Stukát, 2011). Interventionsgruppen kallad A1 (4 pojkar och 1 flicka) fick arbeta med 

materialet Läsinlärning i 7 steg och dataspelet Lukimat Spel-Ett i en-till-en undervisning 

och grupp A2 (4 pojkar och 1 flicka) fick arbeta enligt ordinarie undervisning i 

klassrummet och ingick därmed i den s k kontrollgruppen.  

 

Interventionen genomfördes under en sex veckors period, tre till fem dagar i veckan, ca 

20–30 minuter per tillfälle. Under denna period inföll en veckas lov. Totalt genomfördes 

20 arbetspass med interventionen, förutom för två av eleverna, i 

resultatsammanställningen kallad elev 2 och elev 4, som vid ett respektive två tillfällen 

var frånvarande p g a sjukdom. Arbetspassen var alltid förlagda till den ordinarie svenska 

undervisningen som förekom på förmiddagarna direkt efter morgonsamlingen fram till 

lunch eller till passet efter lunch. Detta för att eleverna i interventionsgruppen inte skulle 

få mer svenska undervisning än kontrollgruppen då det skulle försvåra analysen av 

studiens eventuella effekt på avkodningsförmågan. En av eleverna i kontrollgruppen (elev 

8) har under denna period fått stöd av logoped med träning av uttal, medan övriga elever 

fått vänta på specialpedagogiskt stöd.  

 

Övningarna utgick från de delar i metoden Läsinlärning i 7 steg som främst fokuserar på 

träning av fonem-grafem koppling och ordavkodning; ljudsegmentering, ljudsyntes, läsa 

orden och upprepad läsning. De övningar som valdes bort var att skriva orden, samtal om 

ordens betydelse och läsläxa eftersom de avser andra förmågor som ej var för avsikt att 

undersöka i den här studien. Böckerna finns i olika svårighetsgrad. I denna studie 

användes Läsinlärning i 7 steg Läsebok 1 och Läsebok 2, anpassat till de individuella 

eleverna utvecklingsnivå. Varje tillfälle inleddes med fonem-grafem träning exempelvis 

genom att jag pekade på bokstavsraden i boken och eleven sa ljudet på bokstaven. De 

övningar som innehöll konsonantförbindelser exempelvis /kr-/, /sn-/ inleddes med 

sammanljudning av dessa. Likaså för de övningar där fokus låg på ändelser i ord eller 

lång och kort vokal. Bokstäverna/ konsonantförbindelserna till varje övning ingick sedan 

i övningens läs-ord. Orden var uppdelade i spalter och lästes upprepande två till tre gånger 

både horisontellt och vertikalt, genom att pedagogen (jag) pekade med pennan på de ord 

som skulle läsas. De ord som var en extra utmaning för eleven lästes fler gånger. 

Övningen avslutades alltid med att eleven fick läsa några ord som den behärskade väl för 

att känna sig lyckad. Orden lästes oftast i boken, men till vissa övningar förekom lässpel 

med övningens ord som vi spelade memory eller ”Finns i sjön” med. Efter upprepad 

läsning av enstaka ord läste eleven högt de tillhörande meningarna i övningen som var 

mellan tre till sex till antalet. Meningarna lästes totalt två gånger. Tidsåtgången för 
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uppgifterna i Läsinlärning i 7 var mellan 15–20 minuter. Som avslutning på varje 

träningstillfälle fick eleven arbeta i cirka 5 minuter med Lukimat Spel-Ett som tränar 

kopplingen bokstav-ljud och läsning. Exempel på övningar kunde vara att hitta rätt 

bokstav till det sagda bokstavsljudet, att hitta det sagda ordet i en rad av ord och non-ord 

eller att bygga ett sagt ord med i förväg bestämda bokstäver. Eleverna i 

interventionsgruppen fick till en början spela på nivå 1 som tränar bokstav-ljud koppling 

och läsning av korta ord, men övergick relativt snart till nivå 2, som fokuserar på läsning 

av ord med oregelbundenheter och dubbelteckning. Det är inte möjligt att välja övningar 

inom nivån, spelaren måste spela övningarna i tur och ordning. Om eleven missar på ett 

moment i uppgiften kommer en repeterande uppgift direkt efteråt. Rösten i spelet har ett 

finlandssvenskt uttal vilket kunde vara förvirrande ibland, exempelvis var uttalet för 

bokstäverna U och Y väldigt snarlika. I denna studie avhjälptes det genom att jag var 

närvarande under spelets gång och kunde göra omsägningar där det finlandssvenska 

uttalet av fonemen låg långt ifrån den rikssvenska normen och kunde vara svårt att 

uppfatta för eleven. Vi höll till i något av de rum som angränsade till klassrummen.  

 

Efter interventionen testades eleverna från de båda grupperna igen i ett s k post-test, enligt 

samma tillvägagångssätt som vid pre-testet. Resultaten sammanställdes i olika tabeller 

för att på så sätt tydliggöra vilka effekter lästräningen gett genom att jämföra pre-test med 

post-test, för varje elev och grupp. På grund av studiens begränsade urval av deltagare 

gick det inte att analysera om det förekom några signifikanta skillnader mellan gruppernas 

resultat i pre- och posttest. 

 

För att få syn på elevernas upplevelser om träningen hölls enskilda elevintervjuer efter 

interventionen. Intervjun utgick från ett i förväg fastställt intervjuschema (bilaga 2). För 

att respondenten tydligare skulle se de olika svarsalternativen visades intervjuschemat 

med de fasta svarsalternativen och förklarades av mig. Dessa resultat sammanställdes i 

löpande text där man kan avläsa elevernas uppfattningar om lästräningens innehåll.  

 

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

För att en undersökning ska kunna verifiera sin hypotes bör tre faktorer tas hänsyn till 

under arbetets gång; reliabilitet, validitet och generaliserbarhet (Bryman, 2011; Stukát, 

2011). 

 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet eller mätnoggrannhet, det vill säga hur pålitligt måttet 

är hos ett begrepp. En studies reliabilitet innebär att resultatet skulle bli detsamma om 

studien utförs på nytt av någon annan (Bryman, 2011; Stukát, 2011). I en 

interventionsstudie kan reliabiliteten påverkas av många faktorer. Den mänskliga faktorn 

som dagsform, tolkningar av frågor och svar hos både respondent och forskare samt yttre 

störningar både innan och under undersökningen (Stukát, 2011). De reliabilitetsbrister 

som nämnts är faktorer som självklart kan ha inverkat på denna studies tillförlitlighet. Det 

som däremot stärker reliabiliteten i studien är att materialet i de olika deltesten har 

utarbetade instruktioner som gör det lätt att följa upprepade gånger. Reliabiliteten har 
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även stärkts genom att deltesten i avkodning spelats in vilket möjliggjort en upprepning 

av sammanställningen, för att utesluta felräkningar.  

 

Deltesten som mäter avkodning non-ord och avkodning ord (Elwér et al., 2013) har god 

reliabilitet. Detta har påvisats vid test-retest där sambanden mellan deltesten som mäter 

avkodning non-ord och avkodning ord varierar mellan 0,73 och 0,93 och alla är statistiskt 

säkerställda på 1 procents signifikansnivå. Testet av Örtendal (2008) var inte normerat, 

liksom avkodning på kontextnivå där jag själv valde text och noterade tid och antal läsfel, 

men där en kvalitativ bedömning kunde göras. Testen i fonologisk medvetenhet (Nauclér 

& Magnusson, 1993) är utprovade på över 100 barn från förskola till årskurs 4. Till varje 

test finns jämförelsesiffror från dessa undersökningar, som hjälp vid bedömning av 

enskilda barns starka och svaga sidor i språklig medvetenhet. 

 

I denna studie fanns ingen möjlighet att göra en upprepning av bedömningen av elevernas 

testresultat (test-retest), för att se om mätningarna överensstämmer. En sådan mätning 

kan visa samband eller korrelation mellan två variabler och ökar reliabiliteten (Bryman, 

2011; Stukát, 2011).  

 

En svaghet kan vara att studien pågick under en kortare tid, med ett avbrott på sex 

skoldagar. En annan brist kan även vara min egen ovana av att jobba med materialet. 

Därför hade det varit bra med en utprövning av materialet innan interventionen startade.  

 

Denna studie är utförd av en och samma person och därmed finns inga andra tolkningar 

eller s k inter-rater reliability. 

 

3.5.2 Validitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om att få fram om forskaren mäter det som det var tänkt att mäta, alltså 

om mätinstrumentet mäter rätt saker. Validitet innebär också huruvida de slutsatser som 

presenteras är tillförlitliga. Validiteten är delvis avhängig reliabiliteten, om det finns 

brister i reliabiliteten är inte undersökningen valid. Däremot är det inte säkert att 

validiteten är hög om reliabiliteten är det (Bryman, 2011; Stukát, 2011).  

 

Vad gäller de tester som användes är de utarbetade för att mäta de förmågor som de avser 

att mäta, koppling grafem-fonem, fonologisk medvetenhet och avkodning. I Nauclér och 

Magnusson (1993) finns ingen normering, där anges endast riktvärden. Örtendal (2008) 

har inte heller någon normering eller liknande. Däremot är validiteten god vad gäller 

materialet av Elwér et al. (2013). Deltesten Avkodning non-ord och Avkodning ord har 

ställts mot testen H4 och Ordkedjor. Sambanden i jämförelse med H4 varierar mellan 

0,71 och 0,88 för elever i årskurs 2 och mellan 0,60 och 0,83 i årskurs 4, vilket innebär 

att validiteten är god. I jämförelse med Ordkedjor blev sambandet lägre. Författarna 

förklarar detta med att ordkedjetestet använder en annan design för att mäta 

avkodningsförmågan, där vissa omständigheter gör att andra variabler mäts, som inte har 

med läsförmåga att göra. Vad gäller validiteten i avkodning på kontextnivå anses den låg. 

Testförfarandet är designat av studiens författare och det är svårt att jämföra med andra 

liknande test. Validiteten avseende materialen i arbetet med eleverna, Lukimat och 

Läsinlärning i 7 steg, betraktas som relativt god med tanke på att de övningar som ingår 
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enbart kopplar till förmågorna fonemisk medvetenhet och avkodning, vilket är studiens 

syfte. 

 

Validiteten i intervjun stärks av att frågorna var förkodade med mestadels fasta 

svarsalternativ i form av en Likertskala, för att underlätta analysen av svaren. Intervjuerna 

spelades in för att säkerställa att de svar som kom fram på de öppna frågorna registrerades 

och att jag som intervjuare ställde frågorna på ett likartat sätt. Validiteten i intervjun kan 

ha påverkats av att respondenterna tolkar ord och begrepp olika. Bryman (2011) påpekar 

att subjektiva skillnader, sociala händelser och psykologiska processer är svåra att 

inrymma i en till största delen kvantitativ ansats. Respondenternas svar kan å ena sidan 

ha påverkats av min nära relation till dem som intervjuare, de svarar på ett visst sätt för 

att vara till lags eller för att framstå i god dager (Bryman, 2011). Å andra sidan var jag 

tydlig med att säga att deras åsikter är viktiga i mitt arbete och att jag vill att de ska svara 

ärligt. Stukát (2011) menar att genom att skapa en förtroendefull situation kan sådana svar 

undvikas, men att oärliga svar ändå kan förekomma.  

 

I en studie ska det framgå om resultatet går att överföra till andra personer eller kontexter, 

vilken generaliserbarhet handlar om.  För att avgöra om en studie kan ses som generaliserbar 

eller inte beror det på urvalsförfarandet. Undersökningsgruppen bör utgöra ett representativt 

urval, som inte enbart begränsas att gälla den undersökta gruppen, för att resultatet ska kunna 

generaliseras. Denna studie bygger på ett målinriktat urval och kan därmed inte anses 

generaliserbar (Bryman, 2011). Elever med uppmärksammade avkodningssvårigheter valdes 

ut att delta, men med ett begränsat antal och från en och samma skola. Båda grupperna 

representerades övervägande av pojkar och det fanns ingen representation av elever med 

diagnosticerade funktionsnedsättningar eller annat modersmål. Vid en upprepning av studien 

skulle fler elever med en bredd från socioekonomiska förhållanden, olika kön, olika 

geografiska områden etc.  kunna ge studien ett annat resultat.  

 

3.6 Etiska överväganden 

En undersökning har att ta hänsyn till de forskningsetiska principer som gäller; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet (Bryman, 

2011; Stukát, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Vid läsårets början kontaktades skolledning 

och lärare om studien för att ge sitt samtycke. Under ett klassrumsbesök presenterades 

studien för klassen. De elever som var berörda fick med sig ett informationsbrev hem till 

vårdnadshavarna (bilaga 1). I brevet fick vårdnadshavarna veta syftet med studien och 

att deltagandet sker på frivillig basis och att de har rätt att avbryta närhelst de vill. De fick 

även information om hur resultaten kommer att presenteras och användas, samt att alla 

personuppgifter kommer att avidentifieras. Inom en vecka hade samtliga vårdnadshavare 

lämnat sitt samtycke till att medverka, skriftligt eller vid personligt telefonsamtal. 

Eleverna har även informerats innan studien att deltagandet är frivilligt, och jag har alltid 

frågat dem vid varje lektionstillfälle om de vill följa med mig ut och lästräna.  

 

Konfidentialiteten har säkrats genom att kön, namn och personuppgifter inte uppges i 

studien och att det som framkommit i samband med interventionen och intervjuerna endast 

kommer att användas till denna studie. Namnen på eleverna har fingerats som Elev1, 

Elev 2 o s v. Inga andra uppgifter förekommer såsom skolan eller kommunens namn. 
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Det insamlade material som använts enbart för undersökningen har förstörts efter 

studiens färdigställande.  

 

Med hänsyn till etik kring att tillgodose alla elevers behov fick den väntande 

kontrollgruppen möjlighet till liknande träning, efter interventionens slut. 
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4 Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas hur strukturerad och intensiv träning i grafem-fonem koppling 

och ordavkodning, under en begränsad tid, inverkar på ett antal elever med bristande 

avkodning. Studiens resultat redovisas och analyseras utifrån de individuella pre- och 

posttesterna, som genomfördes i såväl interventionsgruppen (A1), som i kontrollgruppen 

(A2). I resultatet kan man utläsa likheter, skillnader och interventionseffekter mellan 

grupperna. Resultatet gäller fonologisk medvetenhet, koppling grafem-fonem och 

avkodning, efter 20 tillfällen av intensiv träning. Resultatet presenteras i tabeller utifrån 

sammanlagd poängsumma för respektive grupp. Även varje elevs enskilda resultat i 

respektive deltest redovisas. 

4.1 Fonologisk medvetenhet 

Elevernas fonologiska medvetenhet prövades med Nauclér och Magnussons (1993) tre 

olika deltest: 

 

Deltest 1: Fonemidentifiering (24 poäng) 

Deltest 2: Fonemsegmentering (18 poäng) 

Deltest 3: Fonemdeletion (12 poäng) 

 

I pre-testet klarade tre elever ur grupp A1 och tre elever ur grupp A2 att identifiera rätt 

fonem (deltest 1) i 24 av 24 uppgifter. I slutet av åk 1 förväntas alla elever klara alla 

uppgifter i delprovet utifrån manualens riktvärde, (M=24,0 /1 SD=0,2p). 

Standardavvikelsen är alltså liten vilket innebär att deltagarnas resultat i normeringen i 

manualen hade en begränsad spridning. Tre elever klarade 23 av 24 uppgifter (elev 1, elev 

4 och elev 6), och en elev (elev 7) klarade 22 av 24 uppgifter. Dessa fyra elever visar 

tecken på en viss osäker fonologisk medvetenhet. Grupp A1 presterade marginellt ett 

bättre resultat sammanlagt i pre-testet (+1p) jämfört med grupp A2. I post-testet 

förbättrade båda grupperna sitt resultat och ligger därmed på ett sammanlagt lika resultat. 

Fyra av fem elever i A1 klarade 24/24 uppgifter efter interventionen. Elev 4 fick samma 

antal poäng som i pre-testet (23p). Samtliga elever i A2 förutom elev 7 (23p) klarade 24 

av 24 uppgifter i post-testet (tabell 2). 

 

I deltest 2 som handlade om att ange hur många ljud det finns i ett ord är 15-18p (max 

18p) ett förväntat resultat för elever i slutet av åk 1, (M=16,9/1 SD=1,6p) enligt 

manualens riktvärden. Alla elever befinner sig inom det spannet och sammantaget har 

grupperna likadant resultat. En elev ur vardera gruppen ligger dock lite lägre än övriga, 

elev 4 (16p) ur grupp A1 och elev 7 (16p) ur grupp A2. Vid post-testet ökade A1 sin totala 

poäng med +2p där elev 2 och 4 ökade med en poäng vardera. Däremot ändras inte det 

totala resultatet för grupp A2 där två elever minskade sina resultat, elev 6 ( -1p) och elev 

9 (-2p), och två elever ökade sina resultat, elev 7 (+2p) och elev 10 (+1p). Alla elever 

ligger dock inom förväntat resultat för åldersgruppen även i posttestet (tabell 2).    

 

Fonemdeletion (deltest 3), där eleverna ska ta bort ett angivet fonem och muntligt säga 

vad som blir kvar, har ett medelvärde som är angivet för åk 3, M=10,6/1 SD=1,8p. d v s 

det är förväntat i slutet av åk 3 att klara 8 till 12 uppgifter (max 12 p.). Där visar sig elev 

4 (3p), elev 7 (6p) och elev 9 (6p) ha de största bekymren vid pre-testet. Övriga elever 

håller sig inom -/+ 1 SD från medel för åk 3. Vid post-testet ökade resultatet för tre elever 
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ur grupp A1, elev 3 (+1p), elev 4 (+1p) och elev 5 (+2p). Elev 4 ligger fortfarande under 

medelvärdet trots sin ökning. Grupp A2 står för den största ökningen där elev 10 ökade 

med +1 p och två elever gjorde en påfallande ökning, elev 7 (+5p) och elev 9 (+6p). 

 

 

Tabell 2 Elevernas resultat i pre- och post-testet Fonologisk medvetenhet. Resultatet presenteras på 

individ- och gruppnivå för varje deltest och sammantagna poängsumman för samtliga deltest. 

  Deltest 1 

Fonemid. 

Pre   Post 

Deltest 2 

Fonemseg. 

Pre   Post 

Deltest 3 

Fonemdel. 

Pre   Post 

 

∑ 

Pre 

 

∑ 

Post 

 Elev 1 23         24 18       18 11       11 52 53 

A1  Elev 2 24         24 17       18 12       12 53         54 

(n=5) Elev 3 24         24 18       18 11       12 53 54 

 Elev 4 23         23 16       17   3         4 42 44 

 Elev 5 24         24 17       17      9        11 50 52 

Summa (p)  118       119 86       88    46        50 250 257 

A2 Elev 6 23         24 17       16 10        10 50 50 

(n=5) Elev 7  22         23 16       18   6        11 44 52 

 Elev 8 24         24 18       18 11        11 53 53 

 Elev 9 24         24 18       16   6        12 48 52 

 Elev 10 24         24 17       18 10        11 51 53 

Summa (p)  117      119 86       86 43        55 246 260 

 

 

I tabell 2 kan man avläsa att A1 nådde en högre poängsumma i två av tre deltest i pre-

testet (deltest fonemidentifiering och fonemdeletion) jämfört med A2, medan 

poängsumman var lika för båda grupperna i deltest fonemsegmentering. I post-testet hade 

A1 gått om A2 i deltest fonemsegmentering, medan A2 hade lika mycket poäng i deltest 

fonemidentifiering som innan interventionen. I deltest 3, fonemdeletion, ökade A2 sin 

poängsumma mer jämfört med A1. Totalt sett visade grupp A2 stå för en något större 

utveckling beträffande den fonologiska medvetenheten, jämfört med grupp A1. 

Sammantaget alla deltest inledde grupp A1 med en högre poängsumma (+4p), men 

avslutade med en lägre poängsumma (-3p) i jämförelse med grupp A2 (tabell 2). 

Sammanfattningsvis kan man dock säga att ingen av grupperna har medelvärden som 

ligger under -1 SD från medel och har således inga större bekymmer med fonologisk 

medvetenhet, bortsett från individuella skillnader där tre elever har ett resultat under -1 

SD i fonemdeletion vid pre-testet. Vid post-testet visar sig elev 4 fortfarande ligga under 

förväntat resultat. 
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4.2 Koppling fonem/grafem 

För att få vetskap om vilka fonem och grafem eleverna lärt sig att koppla ihop, användes 

ett test av Örtendal (2008). Varje delprov ger totalt 28 poäng. Testet är avsett för att mäta 

utgångsläge inför kommande läs- och skrivundervisning och för att mäta utveckling efter 

en tids arbete.  

 

Resultatet visar att de flesta elever var relativt säkra på versalerna redan i pre-testet där 

alla utom en elev (elev 2) hade ett resultat mellan 27–28 p. Elev 2 ökade dock sitt resultat 

till det totala antalet poäng i post-testet medan två elever (elev 4 och elev 8 minskade sitt 

resultat i post-testet med en poäng. Grupp A2 är säkrare än A1 vid pre-testet på att koppla 

samman rätt fonem med rätt grafem, både vad gäller versaler och gemener. I tabell 3 kan 

man däremot se att grupp A1 ökar sitt resultat och har därmed likadant resultat som grupp 

A2 vid post-testet. Elev 4 står för den största ökningen med +4p (tabell 3).  

 

Tabell 3 Elevernas resultat i pre- och post-testet Koppling grafem/fonem. Resultatet presenteras på individ- 

och gruppnivå. 

 

  Versaler Gemener 

  Pre     Post           +/- Pre    Post          +/- 

 Elev 1  27          28           +1 27          28         +1 

A1  Elev 2 26          28           +2 26          28         +2 

(n=5) Elev 3 27          28           +1 28          28           0 

 Elev 4 27          26            -1  24          28         +4 

 Elev 5  28          28             0 28          28           0 

Summa  135       138           +3 133       140         +7 

A2 Elev 6 27          28           +1 28          28           0 

(n=5) Elev 7  27          28           +1 26          28         +2 

 Elev 8 28          27            -1 27          27           0 

 Elev 9 28          28             0 28          28           0 

 Elev 10 28          28             0  27          28         +1 

Summa  138       139           +1 136       139         +3 

 

Sammanfattningsvis förbättrade A1 sin förmåga mest med att koppla samman fonem med 

grafem, både versaler och gemener, jämfört med A2, se tabell 3. A2 hade dock ett bättre 

utgångsläge där resultatet (versaler och gemener) låg -6p vid pre-test och vid post-test  

-2p från fullständig grafem-fonem koppling, medan A1 låg -12p vid pre-test och vid post-

test -2p från fullständig grafem-fonem koppling. Enligt Bedömningsstöd i läs- och 

skrivutveckling från Skolverket (2016b) bör eleven kunna uppnå i stort sett fullständig 

grafem-fonem koppling i slutet av åk 1. Studiens författare bedömer således att A1 efter 

interventionen uppnådde kursplanens mål, vilket de inte gjorde innan interventionen. 

Däremot bedöms A2 ha varit relativt väl i fas med kursplanens mål, utifrån 

bedömningsstödet, redan vid pre-testet. 
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4.3 Fonologisk och ortografisk ordavkodning 

För att testa elevernas avkodningsförmåga användes LäSt av Elwér et al. (2013). Testet 

består av ett deltest där eleven ska avkoda non-ord som mäter i huvudsak alfabetisk 

läsning och ett deltest där eleven ska avkoda riktiga ord som ger möjlighet till ortografisk 

läsning. Materialet är normerat från åk 2 med stanine- och percentilvärden samt möjlighet 

att avläsa läs- och skolålder. Riktlinjerna som anges i manualen till LäSt innefattar elever 

från och med årskurs två. Elevernas avkodningsförmåga på kontextnivå undersöktes med 

att eleverna läste högt en text på 32 ord, tidsåtgång och antalet läsfel noterades. Testet är 

inte normerat, det användes för att få en bild av elevernas i avkodningsförmåga på 

kontextnivå och om den ändrats efter interventionens slut.  

 

 

4.3.1 Avkodning non-ord 

I tabell 4 kan man avläsa att alla elever i både A1 och A2 ligger inom den lägre 

normalfördelningen i avkodning non-ord vid pre-testet, med ett spann från percentil 5 till 

percentil 35. I post-testet har samtliga elever förbättrat sina resultat i båda grupperna. Den 

största utvecklingen sker för elev 3, som ökade sitt staninevärde från 3 till 5 och 

percentilvärdet från 20 till 45. En märkbar förbättring gjorde även elev 1, elev 5 och elev 

6 med en ökning av +1 staninevärde och +15 percentiler. En något mindre utveckling sker 

för fyra elever (elev 2, elev 7, elev 8 och elev 10) som ökade med +1 i stanine, samt 

mellan +5 till +10 i percentil. Som framgår av tabell 4 har elev 2 ökat sitt stanine från 2 

till 4, visserligen är det en poäng som skiljer stanine 4 från stanine 3, så det är på gränsen. 

En blygsam ökning gjorde elev 4 och elev 9 som förbättrade sitt resultat med +5 

percentiler, men även med +1 stanine. Ser man dock till poängen är det elev 3, elev 4, 

elev 5 och elev 7 som ökat mest i att läsa fler ord korrekt jämfört med innan 

interventionen. Som framgår av tabell 4 ökade A1 sin totala poängsumma med +40p efter 

interventionen. A2 förbättrade sin poängsumma med +29 vid post-testet. Resultatet visar 

således en större utveckling för A1 jämfört med A2 vad gäller avkodning non-ord. 
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Tabell 4 Elevernas resultat i pre- och post-testet Avkodning Non-ord. Resultatet presenteras på individ- 

och gruppnivå. 

 

 

Grupp 

 

Elev 

Avkodning 

Non-ord 

Poäng 

 

Pre    Post       +/- 

Avkodning 

Non-Ord 

Stanine 

 

Pre     Post      +/- 

Avkodning 

Non-Ord 

Percentil 

 

Pre   Post     +/- 

 Elev 1  28      34         +6  3         4          +1  25      40      +15 

A1  Elev 2  24      30         +6  2         4          +2  15      25      +10 

(n=5) Elev 3  25      37       +12  3         5          +2  20      45      +25 

 Elev 4  12      21         +9  1         2          +1    5      10        +5 

 Elev 5  32      39         +7  4         5          +1  35      50      +15 

Summa (p)  121    161       +40   

A2 Elev 6  29      35         +6  3          4         +1  25      40      +15 

(n=5) Elev 7   18      29       +11  2          3         +1  10      25      +10 

 Elev 8  25      28         +3   3          3       +/-0  20      25      +10 

 Elev 9  22      27         +5  2          3         +1  15      20        +5 

 Elev 10  31      35         +4  4          4       +/-0  30      40      +10 

Summa (p)  125    154       +29   

 

 

4.3.2 Avkodning ord 

I tabell 5 kan man avläsa att alla elever i både A1 och A2 ligger inom den lägre 

normalfördelningen i avkodning ord vid pre-testet, med ett spann från percentil 5 till 

percentil 30. Elev 4 är den som har de största svårigheterna följt av elev 2, elev 7 och elev 

8. Efter interventionen har samtliga elever förbättrat sina resultat i båda grupperna. Vid 

post-testet står elev 9 och elev 10 för den största utvecklingen med en ökning av +15 i 

percentil. Även elev 10 gjorde en märkbar förbättring. Ser man dock till förbättringen i 

poäng visar elev 2 och elev 5 på den största utvecklingen, de har ökat med flest antal rätt 

lästa ord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

Tabell 5 Elevernas resultat i pre- och post-testet Avkodning ord. Resultatet presenteras på individ- och 

gruppnivå. 

 

 

Grupp 

 

Elev 

Avkodning 

Ord 

 

Pre   Post      +/- 

Avkodning 

Ord 

Stanine 

Pre   Post    +/- 

Avkodning 

Ord 

Percentil 

Pre   Post    +/- 

 Elev 1  45      52        +7 3        4         +1 20       25      +5 

A1  Elev 2  26      48      +22 2        3        + 1 10       25    +10 

(n=5) Elev 3   39      47        +8 3        3       +/-0 15       25    +10 

 Elev 4  16      34      +18 1        2         +1   5       10      +5 

 Elev 5  48      69      +21 3        4         +1 25       35    +10 

Summa  174    250      +76   

A2 Elev 6  58      60        +2 4        4       +/-0 30       30    +/-0 

(n=5) Elev 7   30      37        +7 2        3         +1 10       15      +5 

 Elev 8  29      45      +16 2        3         +1 10       20    +10 

 Elev 9  42      59      +17 3        4         +1 15       30    +15 

 Elev 10  46      65      +19 3        4         +1 20       35    +15 

Summa  205    266       +61    

 

Som framgår av tabell 5 har grupp A2 en högre poängsumma än grupp A1 i avkodning 

ord innan interventionen, och presterade därmed bättre än grupp A1. Efter interventionen 

ligger fortfarande grupp A2 högre i poängsumman, men grupp A1 ökar sin summa med 

15 p mer än grupp A2 och har därmed genomgått en större utveckling beträffande 

avkodning ord. 

 

4.3.2 Avkodning kontextnivå 

Som framgår av tabell 6 sker en ökning av läshastigheten för bägge grupperna. 

Interventionsgruppen (A1) har sammanlagt en avsevärt sämre tid vid pre-testet än 

kontrollgruppen men gör dock en större utveckling än kontrollgruppen (A2). I 

interventionsgruppen har elev 4 vid pre-testet den längsta lästiden, och gör också den 

markant största förbättringen vid post-testet (tabell 6). Däremot är läshastigheten 

fortfarande långsam vid jämförelse med övrigas lästid och eleven är en av de två som vid 

post-testet har flest läsfel, trots sin förbättring. Ur kontrollgruppen (A2) är det elev 10 

som har förbättrat sitt resultat mest, både vad gäller lästid och antal läsfel. Den minsta 

ökningen gör elev 6 som gör i stort sett samma prestation både vid pre-test som vid post-

test. Båda grupperna har var för sig lika många läsfel vid pre-testet. Elev 4, elev 9 och 

elev 10 är de som har flest läsfel vid pre-testet. Elev 9 förbättrar sin tid, men behåller i 

stort sett samma antal läsfel vid post-testet. Mest korrekt vid pre-testet läser elev 7, men 

är en bland de långsammaste. De elever som mest förbättrat sin förmåga att läsa korrekt 

är elev 1, elev 3, elev 4 och elev 10. 
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Tabell 6 Elevernas resultat i pre- och post-testet Avkodning kontextnivå, tid (s) och antal läsfel. Minus (-) 

ska tolkas som ett positivt resultat då det betyder färre fel och kortare lästid. Resultatet presenteras på 

individ- och gruppnivå. 

 

 

Grupp 

 

Elev 

Avkodning 

Kontext, tid (s) 

Pre    Post       +/- 

Avkodning  

Kontext, läsfel 

Pre    Post      +/- 

 Elev 1 97       57        -40  4        1         -3 

A1  Elev 2 105      56        -49  2        1         -1 

(n=5) Elev 3  92      55        -37  3        0         -3 

 Elev 4 183    102        -81  9        6         -3 

 Elev 5  40      30        -10  2        2          0 

Summa  517    300      -217 20      10       -10 

A2 Elev 6  43      45         +2 3         5       +2 

(n=5) Elev 7  132    105        -27 1         2       +1 

 Elev 8 117      56        -61 3         5       +2 

 Elev 9  67      43        -24 7         6        -1 

 Elev 10  80      32        -48 6         3        -3 

Summa  439     281     -158 20      21       +1 

 

 

Vid en jämförelse av gruppernas totalsumma i lästid och läsfel visar resultatet att A1 har 

en betydligt sämre tid än A2 vid pre-testet (tabell 8). Efter interventionen har de bägge 

grupperna närmat sig varandra i tid, där skillnaden inte är så markant. A1 gör med andra 

ord en betydande utveckling. När det gäller att läsa korrekt gör A1 och A2 ungefär lika 

många läsfel vid pre-testet. Däremot läser A1 mer korrekt vid post-testet än A2, då de har 

halverat sina antal läsfel. A2 ligger kvar på samma antal läsfel vid post-testet som innan 

interventionen (tabell 6).  

 

Sammanfattningsvis visade båda grupperna en utveckling beträffande både avkodning 

non-ord och avkodning ord samt läshastighet. Genomgående för alla deltest i avkodning 

och läshastighet hade kontrollgruppen (A2) ett något bättre resultat inledningsvis innan 

interventionen. Efter interventionen visar interventionsgruppen (A1) en något större 

utveckling jämfört med kontrollgruppen (A2) angående avkodning non-ord och 

avkodning ord samt läshastighet. Vad gäller antal läsfel på kontextnivå var det endast 

interventionsgruppen som visade på en tydlig förbättring, där antalet korrekt lästa ord 

fördubblades efter interventionen, medan kontrollgruppen låg kvar på i princip samma 

antal.  
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4.4 Elevernas uppfattning 

För att få en bild över hur eleverna i interventionsgruppen upplevt lästräningen 

genomfördes en strukturerad intervju. Resultaten presenteras i löpande text där likheter 

och skillnader framgår. I intervjuguiden är likertskalorna i frågorna om elevernas 

upplevelser om övningarna numrerade från 1–3, där 1 är ”roligt” och 3 är ”inte roligt”, 2 

har inget värderingsord i intervjuguiden men benämns här i resultatet med ”ganska 

roligt”. Detsamma gäller likertskalan i frågan om övningarna behövs för att kunna läsa, 

där 1 är ”behöver”, 3 är ”behöver inte” och 2 benämns här i resultatredovisningen med 

”behöver litegrann”. 

 

Läsförmåga 

Alla elever tycks uppleva att de har lärt sig något i lästräningen, tre elever svarar ”ganska 

mycket” och två elever svarar ”jättemycket”. När de får nämna vad de har lärt sig blir 

svaren blandade; ”massor”, ”att läsa bättre” och ”jag vet inte”. Alla elever skulle vilja 

träna sin läsning på samma sätt igen och tre av eleverna skulle då vilja fortsätta med 

svårare ord. De övningar som pågått under interventionen upplevde fyra av eleverna har 

varit lagom svåra och ibland svåra. En elev upplever att orden varit för lätta och skulle 

inte heller vilja att fler fick möjlighet till samma träning, medan de andra fyra eleverna 

skulle vilja att andra elever också fick möjlighet att träna på liknande sätt.  

Sammanfattningsvis har eleverna en känsla av att ha utvecklat sin läsning och känner att 

de nu kan läsa svårare ord. De skulle vilja fortsätta träna på liknande sätt och de flesta 

rekommenderar träningen för andra elever. 

 

Motivation 

På frågan om hur det känts att gå iväg och lästräna svarar två elever ”jätteroligt” och tre 

elever svarar ”sådär”. När det gäller de olika övningarna i interventionen tycker fyra 

elever att övningarna med bokstavsljuden har varit roliga och att man behöver det för att 

kunna läsa. Övningarna med upprepad läsning (läsa orden) tycker tre elever att det var 

”ganska roligt” medan två elever tycker att det var ”roligt”. Det är den övning som 

eleverna verkar uppleva minst rolig. Däremot anser fyra av eleverna att det är något man 

behöver för att kunna läsa bättre. En elev tycker att man behöver det litegrann. När det 

gällde att läsa meningarna anser tre elever att den var ”rolig” och två elever anser att den 

var ”ganska rolig”. Den övningen uppfattas som minst behövande av alla övningar där tre 

av eleverna svarar ”behöver litegrann” och två elever svarar ”behöver”. Lässpelen i form 

av exempelvis memory upplevdes positivt av alla elever, fyra svarar ”roligt” och en svarar 

”ganska roligt”. På frågan om man behöver det för att kunna läsa svarar tre elever att ja, 

det behöver man medan en elev svarar ”behöver litegrann”. En av eleverna reflekterade 

över övningen med lässpel-korten; ”när man vänder på korten så måste man ju läsa, så då 

tränar man ju.” Det är den populäraste övningen tillsammans Lukimat Spel-Ett på datorn. 

Där svarar alla elever utom en att det var roligt och att man behöver det för att kunna läsa 

bättre. En av eleverna anser den vara ”ganska rolig” och att man behöver den ”litegrann”.  

 

Sammanfattningsvis kan man relatera elevernas svar till motivation på så sätt att alla 

övningar upplevs som roliga/ganska roliga. Lukimat Spel-Ett samt att spela olika lässpel 

var populärast. Lukimat och upprepad läsning var dock det som eleverna bedömde som 

mest behövligt för att lära sig läsa. 
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Självförtroende 

På frågan om hur bra eleverna tycker att de kan läsa svarar tre av eleverna att de kan läsa 

”bra”, en elev svarar ”mycket bra” och en elev svarar ”inte så bra”. När eleverna skulle 

uppskatta om deras läsning skildes sig åt nu jämfört med innan lästräningen svarade tre 

av eleverna att läsningen blivit bättre medan två av eleverna hade svårt att jämföra och 

svarade ”vet inte”. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är relativt svårt för eleverna att se tillbaka på 

sina förmågor och jämföra med hur något förhållit sig för ett flertal veckor sedan, även 

om tre av fem elever upplever en förbättring av sin läsförmåga. En elev tycks ha sämre 

självförtroende i läsning medan de fyra andra eleverna svarar att de kan läsa bra och 

mycket bra.  
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5. Sammanfattande slutsatser och diskussion 

I detta avsnitt sammanfattas och diskuteras resultat från pre- och post-test samt  

intervjuer. Resultat och analys relateras till arbetets syfte, forskningsfrågor och tidigare  

forskning. Faktorer som kan ha påverkat resultatet, diskuteras också. Diskussionen 

avslutas med resonemang kring intervention som metod och vilken påverkan resultatet 

kan utgöra för specialpedagogisk verksamhet, samt förslag till fortsatt forskning.  

 

5.1 Vilken effekt kan man se av intensiv träning på avkodningsförmågan 
och fonemisk medvetenhet hos en grupp elever identifierade med 
avkodningssvårigheter i åk 2? 

 

5.1.1 Fonologisk medvetenhet 

Resultatet visar att på gruppnivå framkom inga egentliga brister i fonologisk 

medvetenhet. Det är även något som överensstämmer med studier som visar att 

fonologisk medvetenhet inte har så stor betydelse för läsningen efter lässtart och speciellt 

inte i transparenta språk som svenskan (Furnes & Samuelsson, 2011). För tre elever 

visade sig dock fonemdeletion vara en svår uppgift där de låg under förväntat resultat i 

pre-testet, varav två förbättrade sitt resultat efter interventionens slut. I övriga delprov 

låga alla elever i båda grupperna i nivå med ålder.  

 

5.1.2 Koppling fonem/grafem 

Bokstavsinlärningen är en mycket viktig del i undervisningen av lässvaga elever. Den 

alfabetiska fasen är den mest kritiska för lässvaga elever och det gäller att fonem-grafem 

kopplingen är grundlagd för att komma vidare till avkodningen (Höien & Lundberg, 

2013; Fridolfsson, 2015; Elbro, 2004). Resultatet visar att eleverna i kontrollgruppen var 

relativt nära fullständig grafem-fonemkoppling redan vid pre-testet, speciellt gällande 

versalerna. Interventionsgruppen däremot visade större bekymmer med både versaler och 

gemener vid pre-testet. Efter interventionen kom de dock ikapp kontrollgruppen då 

grupperna presterade i stort sett lika. För interventionsgruppen var förbättringen större för 

gemenerna där alla elever uppnådde maxpoäng. En orsak till interventionsgruppens 

ökning kan ha varit att varje övning i Läsinlärning i 7 steg innefattar träning i att befästa 

fonem med grafem. Eleverna har även i huvudsak arbetat med övningar från Läsebok 2 

som koncentrerar sig mer på gemenerna. Det är sannolikt att tillhörande versaler skulle 

ha ökat lika mycket om de involverats på liknande sätt. Materialet fäster stor vikt vid att 

stärka sambandet mellan fonem och grafem med hjälp av vissa multisensoriska övningar 

ex genom att se på hur munnen ser ut vid uttal av de olika fonemen. Torgesens studie 

(2001) likväl som Wolffs studier (2011) visar att elever som arbetar med sådana övningar 

stärker sin fonem-grafem koppling. Även dataspelet Lukimat har övningar som tränar 

fonem-grafem koppling, på nivå 1, som eleverna endast spelade under en liten del av 

interventionen. Det är svårt att säga vad den träningen bidragit till eftersom den var under 

så pass kort tid. 
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Slutsatsen i den här studien blir att Läsinlärning i 7 steg med sin strukturerade och 

intensiva fonemiska och multisensoriska läsinlärningsmetodik, har en positiv inverkan på 

att befästa fonem och grafem, med större inverkan på gemenerna.  

 

5.1.3 Fonologisk och ortografisk ordavkodning 

Resultatet visar att båda grupperna har förbättrat sina resultat beträffande avkodningen, 

men att interventionsgruppen ökar mer i att avkoda antalet ord, både non-ord och ord. 

Innan interventionen skilde det sig inte så mycket åt mellan grupperna i fonologisk 

avkodning, medan det efter interventionen visar sig att interventionsgruppen gjorde en 

större utveckling än kontrollgruppen. En tänkbar orsak kan vara förbättringen av 

befästandet av fonem och grafem, som interventionsgruppen visat på. Den fonologiska 

avkodningen är avgörande för bokstavsigenkänningen, att läsaren har tillgodogjort sig en 

säker fonem-grafem koppling (Höien & Lundberg, 2013). Det är något som även 

framkommit i analyser av tidigare studier där det visat sig att fonemisk träning främjar 

framförallt avkodningsförmågan (Ehri et al., 2001). En förbättrad non-ords läsning hos 

interventionsgruppen kan också vara en effekt av att övningarna i dataspelet Lukimat 

innehöll non-ord. Interventionsgruppens ökning i läsning av non-ord tyder på att den 

fonologiska strategin i läsningen förbättrats, vilken är grundläggande för den ortografiska 

läsningen och en viktig strategi vid läsning av nya okända ord (Höien & Lundberg, 2013). 

 

Även om båda grupperna utvecklat den ortografiska läsningen visar alltså 

interventionsgruppen en större utveckling. Detta visar sig i testet Avkodning ord (LäSt). 

Trots att kontrollgruppen läste betydligt fler ord korrekt i LäSt avkodning ord jämfört 

med interventionsgruppen innan interventionen, sker en mer positiv ökning för 

interventionsgruppen efter interventionen. Denna positiva utveckling kan visa på 

utveckling av snabb ordigenkänning. Ortografisk läsning underbyggs av säker 

bokstavskunskap och att ordet har etablerats i läsarens långtidsminne genom att läsaren 

har sett ordet ett antal gånger (Höien & Lundberg, 1999).  

 

En möjlig förklaring kan vara att i en till en-undervisning förevisas strategier för läsning 

(Elbro, 2004; Frost, 2009; Höien & Lundberg, 1999; Wolff, 2011). Läspennan har vid 

läsningen stannat upp när ord lästs fel. Eleverna har fått läsa orden upprepade gånger och 

repeterat tills orden lästs korrekt och med någorlunda hastighet. Ändamålet med träningen 

har först och främst varit att läsa rätt, och att stanna upp och läsa om ifall något blivit fel 

eller låtit konstigt. Sammanfattningsvis sammanfaller studiens resultat på LäSt avkodning 

ord och non-ord med SBU:s översikt av ett stort antal studier (2014) som visar på att en 

strukturerad träning i fonem-grafem koppling ger stor effekt på avkodning.  

 

5.1.4 Läsning kontextnivå  

En analys av resultatet på textnivå är att interventionsgruppen läser fler ord korrekt och 

har ökat sin läshastighet mer jämfört med kontrollgruppen. En ökad läshastighet utan en 

förbättring i att läsa korrekt kan bli på bekostnad av läsförståelsen och gör att man inte 

kan dra nytta av kontexten och av semantiska, syntaktiska och pragmatiska ledtrådar, som 

är viktigt för lässvaga elever, enligt Höien och Lundberg (2013). Läsningen blir forcerad 

och eleven gissar sig fram i läsningen där en orsak kan vara att eleven inte fått tillräckligt 
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med träning i den alfabetiska läsningen som är grundläggande för avkodningen 

(Fridolfsson, 2015). En bidragande orsak till färre läsfel hos interventionsgruppen kan 

vara den upprepande läsningen i form av explicit undervisning i avkodning, något som 

visat sig framgångsrikt i en studie av Piasta et al., (2009). En annan möjlig faktor är 

positiva effekter av dataspelet Lukimat som innehållit övningar med läsning av ord, och 

även där upprepningar för de ord som lästs fel.   

 

5.2 Hur upplevde eleverna träningen efter avslutad intervention? 

Enligt elevsvaren kan slutsatsen dras att alla elever i interventionsgruppen upplever att 

deras läsning förbättrats genom intensivläsningen. Om det beror på materialet eller en till 

en-undervisningen är svårt att avgöra. En till en-undervisningen gör det möjligt att 

individualisera undervisningen och ge omedelbar feedback för att bevara motivationen 

hos eleven (Elbro, 2004; Frost, 2009; Höien & Lundberg, 1999; Wolff, 2011).  En till en-

undervisning är även något som visat sig mest effektivt för elever med lässvårigheter 

(Slavin et al., 2009). Min förhoppning är att elevernas upplevelse av förbättrad läsning 

leder till bättre läsförståelse och även ökat läsintresse, för att de ska få tillgång till samma 

kunskapsinhämtning som sina jämnåriga. Något som Tunmer & Greaney (2010) ser som 

starka skäl till tidiga insatser. Ett ökat läsintresse leder även till förbättrad avkodning och 

läsförståelse samt läsflyt (Lundberg och Herrlin, 2014).  

 

Eleverna tyckte att alla övningar var givande. En av de övningar som uppskattades mest 

och som även ansågs bidra till förbättrad läsning var att spela Lukimat Spel-Ett. Lukimat 

tycks ha motiverat eleverna, de såg fram emot det varje gång. Tanken med att förlägga 

den övningen som sista moment under träningstillfällena var just att öka motivationen, 

som en slags belöning. Det är även något som Lyttinen (2008) framhåller som 

exceptionellt för datorspel, de är motivationshöjande och koncentrationshöjande.  

Eleverna pratade med varandra om sina miljöbilder och vilka olika figurer som de fått 

under spelets gång. Det var något som de gärna ville visa för sina klasskompisar och 

verkade stolta över. När eleven gjort fel på en övning kunde jag iaktta en revanschlust 

hos eleven inför nästa övning, koncentrationen skärptes. Lyttinen (2008) pratar just om 

upplevelsen av att lyckas, vilket Lukimat har sett till genom sin konstruktion där eleven 

hela tiden ligger på åttioprocentsnivån i att klara uppgifterna, vilket Lyttinen menar är 

nödvändigt för barn med inlärningssvårigheter.  

 

En annan övning som ansågs bland de mest behövande men minst rolig, var upprepad 

läsning av ord. Intressant är att när samma ord lästes på kort uppskattades läsningen av 

ord mer, det var lika populärt som att spela Lukimat Spel-Ett. Lyttinen (2008) menar att 

när det är roligt att spela (datorspel) blir inlärningen maximalt effektiv, det kanske även 

är något som gäller för kort-spel.  
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5.3 Avslutande diskussion 

Det har varit lärorikt att koncentrera interventionen till avkodning även om flertalet 

forskare argumenterar för att kombinationsträning med avkodning och läsförståelse är 

mer motiverande och har ett bredare träningsfält (Gustafson et al., 2011; Wolff, 2011; 

Fälth, 2013). Med tanke på att kombinationsträning tar högre anspråk på elevens 

kognitiva förmågor (Gustafson et al., 2011; Fälth, 2013) och att begränsningar som rör 

fonemisk medvetenhet är orsak till svag avkodning (Melby-Lervåg et al., 2012), stärker 

det min uppfattning att tyngdpunkten i de tidiga insatserna bör ligga på fonem-grafem 

koppling och avkodningsträning. Något som ytterligare styrker detta är Wolffs (2016) 

uppföljningsstudie som konstaterade att de långsiktiga effekterna av kombinationsträning 

av fonem-grafem koppling, läsförståelse, läshastighet och stavning endast kvarstod på 

avkodningsförmågan. Ett annat argument är att alla elever med avkodningssvårigheter 

inte har svårigheter med läsförståelse (Tunmer och Greaney, 2010). Riktade insatser för 

att lyfta elevers förståelse är förstås också viktigt, men behöver inte nödvändigtvis 

kombineras med avkodningsträningen utan istället ges till enbart de som behöver det. 

 

Denna studie har gjort ett försök att förbättra några elevers fonemiska medvetenhet och 

avkodningsförmåga i deras tidiga läsutveckling. Trots att eleverna kan tyckas befinna sig 

i samma svårigheter i sin läsutveckling så skiljer sig troligen deras behov av stöd åt. Det 

viktiga i en intervention är att avgöra vilka inslag som ska ingå för den specifika individen 

för att göra interventionen strukturerad och intensiv (Snowling & Hulme, 2011; Ehri et 

al., 2001; Fälth, 2013). Den här studien valde moment ur Läsinlärning i 7 steg och 

dataspelet Lukimat Spel-Ett som grund för övningarna. Huruvida det är materialet i sig 

eller att interventionen bestått av struktur, intensitet och enskild undervisning som 

påverkat interventiongruppens positiva läsutveckling är svårt att avgöra. De flertalet 

individuella skillnader som syns i studiens resultat avseende högre grad av korrekthet i 

läsningen och ökad mängd i antal rätt lästa ord samt högre läshastighet kanske beror på 

att övningarna har varit varierande under ett relativt kort arbetspass, men ändå fokuserat 

på samma förmåga. Målet med träningen och vilka ansträngningar som krävts har med 

andra ord varit tydliga för eleverna. Detta har förmodligen varit motiverande 

(Skolinspektionen, 2010; Frost, 2002), något som är en viktig aspekt för elever med 

inlärningssvårigheter (Frost, 2002).  

 

En intervention bör även innefatta en bedömning av effekterna, både genom pre-test och 

post-test men även reflektioner från lärare, elever och föräldrar (NEPS, 2012). Det var 

värdefullt att få elevernas synpunkter på deras upplevelser av interventionen, dels för att 

få en uppfattning om interventionen upplevs ha gett effekt men även för fortsatt 

specialundervisning för andra elever. Genom ett pre-test kan en bedömning om elevens 

närmaste utvecklingszon göras för att kunna bemöta eleven på rätt nivå, vilken är en 

utgångspunkt inom (special)undervisningen (Frost, 2002). Eleverna i den här studien var 

för mig okända innan interventionen och det var en utmaning att identifiera på vilken nivå 

eleven befann sig i sin läsutveckling, även om pre-test gjordes innan interventionen. 

Höien och Lundberg (1999; 2013) menar att det finns risk för felbedömningar vid tester 

och att en kvantitativ och kvalitativ information är värdefull för en planerad individuell 

undervisning. 
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En elevs läsutveckling är beroende av hur skolans organisation ser ut (Skolverket, 2011b; 

Asp-Onsjö, 2016). I och med att läs- och skrivsvårigheter är den enskilt största 

svårigheten, både för äldre och yngre elever (Skolverket, 2011b) bör det finnas 

möjligheter att under en tidsbegränsad period bedriva intensiv undervisning i mindre 

grupper eller en till en-undervisning för elever som har eller riskerar att få lässvårigheter. 

Resultaten från denna studie indikerar i linje med tidigare studier (Hulme & Snowling, 

2011; Gustafson et al., 2011; Wolff, 2011,2016; NRP, 2000; Ehri et al., 2001) att 

intensivträning i fonem-grafem koppling och avkodningsförmåga under en begränsad tid 

har god effekt på läsförmågan, jämfört med specialundervisning utspridd över längre tid.  

 

Målet med läsningen måste vara att eleven ska nå ett effektivt utvecklat läsande som är 

lustfylld och självuppmanad samt ett verktyg för kunskapsinhämtning och upplevelser. 

Jag tror på upplägget av metoden RTI där den grundläggande klassrumsundervisningen 

innehåller förebyggande interventioner för hela klassen. Den sista nivån i RTI, som endast 

berör fem till tio procent av eleverna (Mitchell, 2015) är de som i så fall skulle ingå i en 

liknande intervention som denna. Ett sådant arbetssätt, med kontinuerlig uppföljning av 

elevernas kunskapsutveckling för att anpassa innehåll och metod, ställer stora krav på den 

undervisande pedagogen. Därför tänker jag, likt Tjernberg (2013) att pedagoger med 

specialkompetens inom läs- och skrivutveckling är ett stort stöd i detta arbete.  

 

5.4 Begränsningar i studien 

Inga generella slutsatser kan dras utifrån resultatet på grund av begränsat antal deltagare 

och begränsning i tid. Flertalet interventionsstudier sträcker sig under en längre tidsperiod 

med daglig intensivträning, exempelvis studien av Wolff (2011) som var tolv veckor. Den 

här studien utfördes under sex veckor med avbrott för en veckas lov vilket kan ha påverkat 

interventionens effekt i negativ riktning. Eleverna i studien är få och kommer från en och 

samma klass.  Med fler deltagare hade det varit möjligt att räkna ut medelvärde och 

standardavvikelser för att bedöma om skillnaderna mellan grupperna är signifikanta. I en 

liten undersökning som denna gör också enskilda elevers prestationer en stor påverkan på 

en grupps resultat. Likaså kan dagsform hos enskilda elever och hos mig som forskare 

påverka resultatet i den ena eller andra riktningen. För att stärka reliabiliteten ytterligare 

hade fler tester kunnat utföras, helst av en testledare som inte hade vetat om eleverna 

deltog i interventions- eller kontrollgrupp, för att få en mer nyanserad bild av elevernas 

utveckling gällande fonemisk medvetenhet och avkodning. Studien är utförd och tolkad 

av en och samma person. För att stärka trovärdigheten hade ett positivt tillskott till studien 

varit en observatör eller en medforskare.  

 

Det arbete som pågick i klassrummet under ordinarie undervisning kan ej belysas eller 

beaktas vid tolkningen av resultatet. Eftersom eleverna i interventionsgruppen lämnat den 

ordinarie undervisningen kan det ha möjliggjort för klassläraren att ge mer 

undervisningstid till övriga elever vilket delvis påverkat kontrollgruppens resultat 

positivt. För att möjliggöra en tolkning av detta hade en mer omfattande undersökning 

krävts med klassrumsobservationer och intervjuer med klasslärarna. Det går inte heller 

att utesluta att även ordinarie undervisning innefattat liknande övningar, vilket skulle 

innebära att kontrollgruppen fått samma undervisning som interventionsgruppen. 

Faktorer som kan ha påverkat resultatet, men som ej undersökts, är i vilken utsträckning 



46 

vårdnadshavare har blivit medvetna om sitt barns svårigheter och därmed tränat 

avkodning hemma. För att få reda på sådana påverkansfaktorer hade intervjuer eller 

enkäter med vårdnadshavare behövt genomföras. Det finns även andra aspekter såsom 

socioekonomiska och sociala förhållanden som kan inverka på elevernas förutsättningar 

till avkodningsträning, vilket inte tagits hänsyn till i denna studies upplägg eller tolkning. 

Frisk (2010) och Höien och Lundberg (1999) nämner att lässvårigheter kan förekomma 

samtidigt med andra funktionsstörningar som kan ha negativ påverkan på avkodningen. 

Det går inte att utesluta att sådana funktionsstörningar förekommer i denna studie och 

som kan ha påverkat resultatet i de båda grupperna. 

 

5.5 Fortsatt forskning 

Framtida forskning bör fokusera på den fonemiska medvetenheten eftersom den visat sig 

spela en central roll för avkodningsförmågan (Melby-Lervåg et al., 2012). Vidare studier 

skulle kunna omfatta liknande innehåll som denna, men med utökat antal deltagare och 

mer tid. Det skulle även vara intressant att utöka studiens innehåll till att använda alla 

delar i Läsinlärning i 7 steg, framförallt att skriva orden som normalt sett förekommer i 

syntetisk läsinlärningsmetod (Fridolfsson, 2015). Här skulle man även kunna jämföra 

olika läsinlärningsmetoder som ex Läsinlärning i 7 steg kontra Wendick mot varandra för 

att utröna om det är materialet i sig eller andra faktorer som inverkar på en eventuell ökad 

avkodningsförmåga. För att forskningsresultat ska nå ut till den berörda verksamheten 

skulle jag vilja se mer av aktionsforskning där forskare samarbetar med pedagogiska 

verksamheter. Till exempel kunde en liknande svensk undersökning som Scanlon et al., 

(2008) genomförde med fokusering på klassrumsnivån, vara givande. Att fortbilda lärare 

kring språkutveckling och läs- och skrivprocessen, i samband med forskning, tror jag 

skulle bidra till ökat fokus på gruppnivå och organisationsnivå istället för att se enbart 

eleven som problembärare. En annan givande forskning vore kring det bedömningsstöd 

som Skolverket (2016b) fastslagit ska gälla för de yngre skolåren. Kommer det att bidra 

till att fler elever med tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter upptäcks och får då dessa 

elever tidigare insatser och hur kommer insatserna att se ut? Här tror jag att det skulle 

vara väldigt värdefullt med aktionsforskning jämte införandet för att följa upp om de 

insatser som sätts in är adekvata och effektiva för elever som har eller riskerar att få läs- 

och skrivsvårigheter.  
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Bilagor      

Bilaga 1    

 

 

Hej! 

Jag heter Ingela Landin Larsson och arbetar som speciallärare i X kommun, samtidigt 

läser jag vid Umeå universitet för att få behörighet för yrket. Under denna sista termin av 

min utbildning kommer jag att skriva ett examensarbete där jag valt att skriva om intensiv 

träning i ordavkodning.  

Det finns mycket forskning som visar att tidiga och intensiva insatser i första och andra 

klass förebygger läs- och skrivsvårigheter. Undervisning ”en-till-en” och i små grupper 

har visat sig vara mest effektivt. En annan framgångsfaktor är att undervisningen är 

strukturerad. 

I  studien  vill  jag  undersöka  hur  daglig  träning  under  fyra  veckor  med bl a modellen 

Läsinlärning i 7 steg påverkar elevers avkodningsutveckling. Eleverna kommer att göra 

ett lästest före och efter träningen för att se hur läsförmågan utvecklats. Lästräningen 

kommer att utgå från där varje elev befinner sig. Min hypotes är att träningen kommer att 

stärka eleverna i deras läs- och skrivutveckling! 

Genom ett screeningtest, DLS-bas (Diagnostiskt Läs och Skrivmaterial) som gjorts på 

alla elever i klassen under vårterminen i åk 1 och i samråd med undervisande lärare hittade 

jag elever som kan vara hjälpta av lästräning. Ditt barn är ett av dem. 

Hälften av eleverna utgör en s k interventionsgrupp som kommer att arbeta med mig 4-5 

gånger i veckan under 20-30 minuter/tillfälle under en fyra veckors period. Den andra 

hälften arbetar med klassläraren enligt ordinarie undervisning och kommer att utgöra en 

s k kontrollgrupp som jag sedan kan jämföra resultatet mot. Kontrollgruppen kommer 

sedan att få intensivträning i samma utsträckning som interventionsgruppen. Jag kommer 

att samla in resultat från testerna och utvärdera dessa i mitt examensarbete. Resultatet av 

studien redovisas på så sätt att ingen information kommer att presenteras så att den kan 

härledas till de deltagande eleverna. 

Ert barns deltagande i studien är frivilligt och Ert barn kan när som helst avsluta sitt 

deltagande. 
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Vid eventuella frågor rörande studien är ni välkomna att kontakta mig eller min 

handledare. 

 

Med vänliga hälsningar  

Ingela Landin Larsson, tel: 073-0733645, e-post:ingela.landin-larsson@xx.se 

Handledare: Maria Levlin, leg logoped/lektor i språkdidaktik. Institutionen för 

språkstudier/Umeå universitet, e-post: maria.levlin@umu.se 

 

 

 

 

Lämna in denna bekräftelse i bifogat kuvert till klasslärarna eller skicka en 

bekräftelse via e-post: ingela.landin-larsson@xx.se  

Senast fredag 16 september 

 

 

Härmed bekräftar vi deltagandet i studien 

Datum 

 

Elevens 

namn_______________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares 1 underskrift 

 

Vårdnadshavares 2 underskrift  

 

 

Tack på förhand! 

Ingela Landin Larsson 

 

  

mailto:maria.levlin@umu.se
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Bilaga 2 

 

Frågor till eleven efter intensivträning i läsning 2016-11-11 
 
Hur har det känts att gå iväg och lästräna? Ringa in ditt svar. 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        

   Jätteroligt!                  Sådär…          Tråkigt! 
 
Tycker du att du lärt dig något? Sätt ett kryss i rutan. 
 
 
 
                                                                                          
Jättemycket             Ganska mycket                      Inget alls 
 
 
 
Vad tycker du om det du gjort när du tränat? (Eleven får se 
exempel på övningar i boken vid varje fråga) 
 
 
 
Övningar med bokstavsljuden 
 
Roligt              Inte roligt 
________________________________________________ 
      1   2      3 
 
Behöver             Behöver inte 
________________________________________________     
 1   2   3 
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Läsa orden flera gånger 
 
Roligt               Inte roligt 

 
      1   2   3 
 
Behöver             Behöver inte 
________________________________________________     
 1   2   3 
 
 
Lässpel med kort ex memory 
 
Roligt                Inte roligt 
________________________________________________ 
      1   2   3 
 
Behöver             Behöver inte 
________________________________________________     
 1   2   3 
 
 
 
Läsa meningarna 
 
Roligt               Inte roligt 
________________________________________________ 
      1   2   3 
 
Behöver             Behöver inte 
________________________________________________     
 1   2   3 
 
 
Spela Lukimat läs-Ett på datorn 
 
Roligt                Inte roligt 
________________________________________________ 
      1   2   3 
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Behöver             Behöver inte 
________________________________________________     
 1   2   3 
 
 
 
 
 
Hur tycker du att du kan läsa nu jämfört med innan träningen? 
 
Bättre                  Lika bra  Sämre 
 
 
 
 
 
 
Skulle du vilja att fler fick möjlighet att lästräna på det här 
sättet? 
________________________________________________
________________________________________________ 
 
Något annat du vill tycka till om? 
________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Tack för att du har deltagit! 
Ingela Landin Larsson, speciallärarstudent 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


