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Abstract 

 
This study investigated the effects of an intensive training period in decoding and spelling with the 

Wendick model Intensive Reading for students diagnosed with dyslexia. A further aim of the study 

was to examine the students’ experience of the intense training period. The study included three 

students, two intervention students in grades 5 and 7 and a control student in grade 5, with diagnosed 

dyslexia. During five weeks, the two intervention students were involved in intensive training in 

decoding and spelling with the Wendick model Intensive Reading. The results showed that the 

intervention students had become more confident in their decoding and spelling on the lists and 

words included in the training materials. Normalized and standardized pre- and posttests, conducted 

before and after the intervention, showed positive effects in decoding ability. However, no 

significant changes had occurred in spelling ability, although the intervention student in grade 7 

showed some progress. The students' experience of the training were positive: their motivation had 

increased, they felt that they had improved both in reading and spelling, and they affirmed their 

willingness to continue training with reading lists. In conclusion, this study proposes that also older 

students with diagnosed dyslexia can benefit from intensive training in decoding and spelling. 
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1 Inledning 

I arbetet som speciallärare möter man ofta elever i stora läs- och skrivsvårigheter. Dessa 

elever finns i alla årskurser oavsett om det gäller grundskola, gymnasium eller 

universitet. Att utvärdera och få djupare kunskap om lämpliga metoder att använda i läs- 

och skrivundervisningen, anpassade efter elevens behov, är därför viktigt. Enligt 

skollagen ska utbildningen i skolan ”vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” (SFS 2010:800, 1 kap. 5§). I regeringens proposition (2009/10:165) anges 

att: ”De nationella styrdokumenten ger läraren utrymme att välja innehåll och metoder 

för att nå målen.” (s. 223) och att detta kräver ett vetenskapligt förhållningssätt. Elbro 

(2004) anser att lärarens kunskap om läsning spelar en central roll för undervisningen i 

läsning och att den kunskapen ska stötta sig på aktuell forskning.  

 

I SBU:s (2014) utvärdering av tester och insatser vid dyslexi hos barn och ungdomar 

konstateras att det inte finns något svenskt kartläggningsmaterial eller metod som i 

nuläget har tillräcklig vetenskaplig grund. Det betyder att metoder är otillräckligt 

utvärderade och att det saknas studier som undersöker om tester är tillförlitliga och 

mäter det som avses. Att strukturerad träning med fonem-grafem-koppling förbättrar 

läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och fonologisk medvetenhet för barn 

med dyslexi är en av de slutsatser som SBU redovisar. Metoder i läs- och skrivträning 

av annat slag eller alternativa verktyg är däremot otillräckligt utvärderade. Inga av de 

tester som används för att upptäcka och utreda barn med dyslexi är vetenskapligt 

utvärderade. 

 

Genom årens lopp har jag tagit del av många dyslexiutredningar där olika metoder lyfts 

fram som rekommenderade för speciallärare och lärare att använda för elevens fortsatta 

avkodnings- och stavningsutveckling. Wendick-modellen Intensivläsning (Wendick, 

2016) är ett relativt nytt material på marknaden och är strukturerat för både kartläggning 

och träning, samt har den fördelen att det kan användas oavsett ålder på eleven. Många 

skolor satsar nu på denna modell, så även i kommunen där jag arbetar, där flera skolor 

de senaste åren köpt in materialet. Wendick-modellen Intensivläsning är inte studerat i 

samma utsträckning som många andra material, därför är det angeläget att göra en 

djupare studie av modellen.  

 

Forskning genomförs ofta med yngre elever där tidiga insatser och metoder har visat på 

goda effekter på läs- och stavningsutvecklingen, och där kvarvarande effekter i 

ordavkodning över tid har kunnat påvisas (Johansson, 2010; Wolff, 2011, 2016). Trots 

denna kunskap finns det elever som har kvarstående stora svårigheter med avkodning 

och stavning efter många år i skolan. Förmodligen skulle en intensivträningsperiod även 

gagna äldre elever, särskilt om den anpassas efter deras specifika svårigheter. En studie 

med äldre elever med diagnostiserad dyslexi upplevs följaktligen som synnerligen 

relevant för mig som speciallärare. Min studie fokuserar alltså på äldre elever med 

diagnostiserad dyslexi, vilka efter många års skolgång fortfarande har stora avkodnings- 

och stavningssvårigheter, för att utröna Wendick-modellens effekter för just denna 

grupp elever. 
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Att motivation och självkänsla har stor betydelse för kunskapsinhämtning inser nog alla 

som försöker lära sig nya saker. Detta är något som forskning och litteratur också har 

kunnat bekräfta (Cartwright, Marshall & Wray 2016; Druid Glentow, 2006; Ingvar & 

Eldh, 2014; Jenner, 2004; Lundberg, 2010; Lundgren & Ohlis, 2013; Pressley, 2006; 

Swalander, 2009; Taube, 2007, 2011, 2013; Wery & Thomson, 2013). Denna studie 

ämnar även belysa motivation och självkänsla genom intervjuer med eleverna som 

deltagit i interventionen efter att avkodnings- och stavningsträningen är slutförd. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka effekter intensivträning i avkodning och 

stavning kan ge för äldre elever med diagnostiserad dyslexi. Jag avser att särskilt belysa 

interventionens och materialets roll för både avkodnings- och stavningsutveckling. 

Studien syftar också till att undersöka hur eleverna upplever den intensiva och specifika 

avkodnings- och stavningsträningen som de genomfört. Frågeställningarna som jag 

söker svar på i min studie är: 

 

 Hur kan träning med Wendick-modellen Intensivläsning påverka avkodning och 

stavning hos två elever i årskurs 5 och årskurs 7 med diagnostiserad dyslexi? 

 

 Hur upplever två elever i årskurs 5 och årskurs 7 med diagnostiserad dyslexi en 

intensivträningsperiod i avkodning och stavning med Wendick-modellen 

Intensivläsning? 
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2 Bakgrund 

2.1 Läsning och skrivning 

Även om Kristendomskunskap stod som första och kanske dåtidens viktigaste ämne i 

Småskolans metodik för småskolelärarinneseminarier från 1880 (Sandberg, 1880), kom 

Modersmålet näst därefter. Redan då ansågs elevernas utveckling i läsning och 

skrivning vara skolans viktigaste uppgift:  

 

Modersmålet: ren och säker läsning af lättare stycken; någon öfning att redogöra för det lästa 

samt läslig och någorlunda felfri skrifning af lättare ord och meningar. (Sandberg, 1880, s. 14) 

 

Undervisningen i modersmålet har städse varit ansedd såsom en af den förberedande skolans 

vigtigaste uppgifter – ja, så vigtig, att man i många af de gamla s. k. stafnings- eller 

innanläsningsskolorna för detta läroämne nästan alldeles åsidosatte hvarje annat. 

(Sandberg, 1880, s. 52)   

 

I dagens samhälle utgör läsning en basfärdighet som både behövs och krävs för att klara 

skolgång, för framgång i arbetslivet och för att ge möjligheter att engagera sig i 

samhället (Elbro, 2004; Fredriksson & Taube, 2012; Høien & Lundberg, 1990; Ingvar 

& Eld, 2014; Lundberg, 2006, 2010). Fredriksson och Taube (2012) menar att många 

faktorer påverkar en individs läsutveckling, läsförmåga, självskattade läsförmåga och 

läsvanor: eleven (kön och ålder), familjen (socioekonomisk status och läsvanor), skolan 

(läraren, läsundervisning och klassen), samt språklig och kulturell bakgrund 

(förstaspråk, modersmålsundervisning och födelseland). Läsning är ett instrument som 

används i många olika sammanhang, därför är det viktigt att eleverna lär sig läsa med 

flyt, säkerhet och förståelse, och det är skolans absolut viktigaste uppgift att se till att 

alla barn lär sig läsa (Høien & Lundberg, 1990; Lundberg, 2006, 2010). 

 

Gough med kollegor (Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990) beskriver i 

modellen Simple View of Reading vad de anser att läsning egentligen är. Det är en 

matematisk modell där avkodning multiplicerat med språkförståelse ger produkten 

läsning: Avkodning x Språkförståelse = Läsning. Om någon av faktorerna avkodning 

eller språkförståelse är noll så blir produkten, alltså läsningen, också noll. Frank och 

Herrlin (2016) framhåller att språkförståelsen består av flera delar: bakgrundskunskap, 

ordkunskap, språkstruktur, verbala resonemang, kunskap om genrer, och att 

avkodningen måste vara snabb och automatisk för att all energi ska kunna läggas på 

förståelsen av det lästa. Lärare på alla stadier och i alla ämnen måste vara medvetna om 

vad som krävs av eleverna för att de ska kunna ta till sig en text, samt kunna ta hänsyn 

till vilka svårigheter som kan uppstå och vad de kan bero på, såsom 

språkförståelsesvårigheter och/eller avkodningssvårigheter (Frank & Herrlin, 2016; 

Ingvar & Eldh, 2014).  

 

Bråten (2008) redogör för två olika perspektiv att se på läsförståelse: bottom-up-

perspektiv där avkodningen av ett enskilt ord anses avgörande för läsförståelse, och top-
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down-perspektivet där läsarens kunskap om innehåll och struktur anses vara den 

avgörande komponenten för läsförståelsen. Bråten ansluter sig till ett tredje synsätt och 

refererar till Duke et al. (2004) som argumenterar för att båda dessa komponenter krävs 

för att läsaren ska förstå en text. 

 

Inte bara läsning är en basfärdighet som behövs för att klara skolgång, samhällsliv och 

arbetsliv utan även skrivande är ett verktyg som vi i dagens samhälle måste behärska för 

att klara de krav som ställs inom de ovan nämnda områdena. Att lära barn skriva är en 

av skolans absolut viktigaste uppgifter (Taube, 2011). För att nå fram och förstås av 

mottagaren anser Taube att skriftspråket ska vara intresseväckande, tydligt och korrekt 

stavat, och att den som inte klarar detta riskerar att känna sig underlägsen och hjälplös i 

sammanhang där skriftspråk är det enda språk som gäller. 

2.1.1 Avkodning 

Nordström, Jacobson och Söderberg (2016) drar slutsatsen från sin longitudinella studie 

att barns tidiga förmåga att avkoda ord kan vara en viktig faktor för att förutsäga elevers 

möjligheter till framgångsrika studier och författarna understryker vikten av att skolor 

tidigt utreder barns tidiga ordavkodningsförmåga. 

 

En säker och snabb avkodning är avgörande för läsutvecklingen och är även en 

nödvändig förutsättning för läsförståelsen, hävdar Elbro (2004). Avkodning är beroende 

av att de enskilda bokstäverna och även ordens ljud aktiveras under avkodningen. 

Läsutvecklingen är inte så mycket en fråga om erfarenhet av ordbilder utan i mycket 

högre grad av ordens stavningssätt, dvs vilka bokstäver som finns i orden och hur de 

olika bokstavskombinationerna låter, menar Elbro. 

 

Lundberg och Herrlin (2005) beskriver läsutveckling och barns läsförmåga i fem 

dimensioner (fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 

läsintresse) som samspelar med varandra och de understryker att det är viktigt att man 

som lärare skaffar sig en detaljerad bild av utvecklingens olika sidor då man bedömer 

barns läsförmåga. En viktig fas i utvecklingen av ordavkodning är att man utan stöd av 

sammanhanget kan avläsa ord och det är när man nått den fasen som man är på väg mot 

full automatisering (Lundberg & Herrlin, 2005). Enligt Lundberg och Herrlin är 

automatiseringen en viktig förutsättning för att få flyt i sin läsning och elever som läser 

med flyt kan identifiera ord och förstå samtidigt. De elever som inte läser flytande utan 

måste rikta sin uppmärksamhet mot ordavkodningen hindras därmed att koncentrera sig 

på förståelsen av texten. 

 

Høien och Lundberg (2013) redogör för tre strategier som är viktiga i 

ordavkodningsarbetet: den logografiska, den fonologiska och den ortografiska, där de 

två sistnämnda är av störst betydelse för avkodningsresultatet. I den logografiska 

strategin har läsaren ännu inte förstått den alfabetiska principen (kunna koppla ljud till 

bokstav) utan känner igen ord utifrån ordets visuella särdrag. I den fonologiska strategin 

utgår läsaren från enskilda bokstäver eller bokstavskombinationer som kodas om till 
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språkljud och därefter dras samman till en helhet. Den fonologiska strategin är 

nödvändig då okända ord ska avkodas. I den ortografiska strategin känner läsaren igen 

ordet direkt, utan att först göra en fonologisk omkodning av ordets bokstavssekvens. 

Många möten med ord krävs för att de ska etableras i långtidsminnet i form av en 

ortografisk representation som gör att läsaren snabbt kan känna igen ordet och läsa det. 

Först när detta skett är avkodningen automatiserad, menar Høien och Lundberg (2013).  

2.1.2 Stavning 

Språklig medvetenhet innefattar flera delar av språkets olika sidor: fonologisk, 

morfologisk, semantisk, syntaktisk och pragmatisk medvetenhet och innebär att 

uppmärksamheten förflyttas från språkets betydelse till språkets formella sidor (Taube, 

2011). Enligt Taube är det viktigt med fonologisk och morfologisk medvetenhet när 

barn ska lära sig stava, och eftersom vårt svenska skriftspråk bygger på två 

grundläggande principer: fonemprincipen (ljudprincipen) och morfemprincipen 

(betydelseprincipen), avgörs barns stavningsförmåga av hur väl de kan utnyttja dessa 

två principer.  

 

Høien och Lundberg (2013) anger fyra olika stadier för stavningsutvecklingen: I det 

första pseudoskrivande stadiet låtsasskriver barnet innan de kan några bokstäver. I nästa 

stadium, det logografisk-visuella, skriver barnet av ord som de ser eller ord som de lärt 

sig utantill hur det ska skrivas, tex sitt eget namn. I det alfabetisk-fonemiska stadiet har 

barnet börjat förstå den alfabetiska principen och stavar orden som de uttalar dem, och i 

det fjärde ortografisk-morfemiska stadiet kan barnet snabbt och säkert skriva ord 

korrekt utan att behöva tänka efter. Enligt Høien och Lundberg (2013) är de två 

viktigaste stavningsstrategierna den fonologiska och den ortografiska.  

 

Att lära sig stava ord är en komplicerad process och för många elever krävs mer explicit 

undervisning. Det räcker inte att enbart läsa orden för att lära sig stava, man måste 

också skriva de (Lundberg, 2008). Lundberg (2008) nämner fyra principer som han 

anser är viktiga för undervisningen i stavning: avskrift för hand för att muskelrörelsen 

verkar hjälpa till att befästa bokstavssekvenser och ortografiska mönster, visualisera ord 

ur minnet som man sett flera gånger och därefter säga ordet bokstav för bokstav då det 

skrivs ner, omedelbar återkoppling av det stavade ordet så eventuella fel rättas direkt, 

och bokstavera ordet högt genom att få se bokstav för bokstav av det ord som ska 

stavas.  

2.2 Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter är ett paraplybegrepp som innefattar alla som har svårigheter 

med att lära sig läsa och skriva oavsett orsaker och svårigheterna kan yttra sig som 

problem med förståelse, avkodning och stavning var för sig eller tillsammans 

(Fridolfsson, 2015).  
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2.2.1 Dyslexi 

Dyslexi handlar om svårigheter med skrivna ord; dys = svårigheter, lexia = ord (Høien 

& Lundberg, 2013) och termen betecknar de stora och ihållande lässvårigheter som 5-15 

procent av befolkningen har (Frisk, 2010). Frith (1999) menar att det endast är 5 procent 

som kan definieras ha ”sann dyslexi”, och att det finns många andra påverkansfaktorer 

(miljö, ålder, motivation, personlighet, mm) på olika nivåer som interagerar, vilket leder 

till att fler får diagnosen, vilka han menar har ”falsk dyslexi”. Pennington (enligt Høien 

& Lundberg, 2013) urskiljer sex symtom som karakteriserar läs- och skrivfärdigheter 

hos elever med dyslexi: ordavkodningen är inte automatiserad, stora svårigheter med att 

läsa nonsensord, dålig rättskrivning, lässvårigheterna är resistenta, signifikant skillnad 

mellan hörförståelse och läsförståelse och att lässvårigheterna är ärftliga.  

 

Høien och Lundberg (2013) har utifrån gedigen genomgång av forskning utformat 

denna definition av dyslexi: 

 

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 avkodning vid läsning. Störningen visar sig också tydligt genom dålig 

rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel i arv i familjen, och att man kan anta att 

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

kvarstående. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 

rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna 

finner man att svagheten på detta område också kvarstår upp i vuxen ålder. 

(Høien & Lundberg, 2013, s. 21) 

 

Mer kortfattat definierar de dyslexi på detta sätt: ”dyslexi är en störning i kodningen av 

skriftspråket, orsakad av en svaghet i det fonologiska systemet.” (Høien & Lundberg, 

2013, s. 37). 

 

Høien och Lundbergs (2013) principiella syn på dyslexi är att de primära symptomen är 

problem med ordavkodning och rättstavning och att den bakomliggande orsaken är en 

svaghet i det fonologiska systemet. Ett komplicerat samspel mellan genetiska faktorer 

(neurologisk struktur och funktion) och miljöfaktorer sägs ligga bakom den fonologiska 

störningen. De sekundära symptomen av dyslexi är, enligt Høien och Lundberg, dålig 

läsförståelse, matematikproblem, låg självkänsla, beteendeproblem och oregelbundna 

ögonrörelser. Även Fridolfsson (2015) menar att det i första hand är avkodningen som 

skapar problem för dyslektiker och att förståelsen därmed blir ett sekundärt problem. 

2.2.2 Avkodningssvårigheter 

Avkodningsprocessen hos personer med dyslexi är både resurskrävande och 

tidskrävande, vilket leder till svårigheter att läsa ord snabbt och korrekt. 

Ordavkodningen är alltså inte automatiserad och yttrar sig som dåligt läsflyt med 

bristande prosodi (Høien & Lundberg, 2013). De olika avkodningsstrategier elever med 

dyslexi använder, påverkar hur läsningen utvecklas (Høien & Lundberg, 2013). Elever 
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med dyslexi kan exempelvis fastna i en mödosam ljudningsstrategi, där den 

logografiska strategin förekommer, men de kan även tillägna sig en ortografisk 

avkodningsstrategi, där de fonologiska svårigheterna dock ofta kvarstår (Høien & 

Lundberg, 2013). Elever med dyslexi är vanligtvis beroende av kontexten för att kunna 

avkoda ord korrekt, eftersom deras ordigenkänning företrädesvis bygger på 

ofullständiga bokstavskombinationer, vilket visar sig då antalet felläsningar ökar om de 

snabbt ska läsa enskilda ord (Høien & Lundberg, 2013). 

2.2.3 Stavningssvårigheter 

Stavning kräver exakta kunskaper om ords uppbyggnad, och en medvetenhet om att de 

byggs upp av fonem, om de ska kunna stavas rätt (Høien & Lundberg, 2013). På grund 

av bristande läsfärdighet och läserfarenhet har elever med dyslexi liten kunskap om 

morfem när det gäller ordstammar, ändelser och stavningsmönster (Lundberg, 2008; 

Høien & Lundberg, 2013). Om elever inte får hjälp med att upptäcka morfem riskerar 

svaga stavare att fastna i den ljudenliga stavningen (Herrström, 2004). ”De måste sluta 

lyssna och börja tänka för att någonsin bli bättre” (Herrström, 2004, s. 38). 

 

Moats (1996) forskning (enligt Høien & Lundberg, 2013) stödjer teorin om att 

stavningssvårigheter hos personer med dyslexi är en svaghet vad gäller fonologisk och 

morfologisk analys och att en bristande känslighet för fonologiska och 

morfofonologiska strukturer är huvuddefekten bakom dyslexi. Høien och Lundberg 

(2013) menar att även om fonologin har betydelse för att kunna lära sig stava så finns 

det stöd i forskningen ”för att ortografiska identiteter kan byggas upp även om det 

fonologiska systemet fungerar dåligt.” (Høien & Lundberg, 2013, s. 77). 

 

Det verkar inte som att personer med dyslexi gör speciella slags stavfel som tex 

omkastningar av bokstäver, men att de däremot, i likhet med elever som inte kommit så 

långt i sin utveckling, gör många fel på dubbelteckning, särskriver ord och är osäker på 

ljudstridig stavning (Lundberg, 2008; Høien & Lundberg, 2013).   

 

Många elever med dyslexi har dålig handstil vilket kan bero på motoriska svårigheter, 

eller helt enkelt för att stavningen är så svår att skrivandet blir så ansträngande att man 

undviker att skriva eller att de skriver slarvigt för att dölja stavfelen. Detta kan i sin tur 

leda till att den viktiga träningen uteblir (Høien & Lundberg, 2013). För elever med 

dyslexi är stavningen oftast svårare att komma tillrätta med än ordavkodningen 

(Lundberg, 2008).  

2.3 Interventionsstudier i avkodning och stavning 

Torgesen et al. (2001) genomförde en interventionsstudie med 60 barn, åtta till tio år 

gamla, vilka hade mycket stora lässvårigheter trots specialundervisning och extra 

anpassningar i klassundervisningen. De 60 eleverna delades upp i två grupper som 

följde två olika program, men båda programmen innehöll de principer som visat sig 

vara särskilt viktiga för barn med svåra lässvårigheter: fonemisk medvetenhet, fonemisk 

avkodning och träning av ordbilder. Alla 60 elever fick en-till-en undervisning av 
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välutbildade och erfarna lärare i två 50-minuterslektioner per dag, med en kort paus 

mellan lektionerna, under åtta veckor, totalt 67,5 timmar. Resultatet av studien visade 

att alla elever, oavsett vilket program de följt, hade förbättrat sin ordavkodning och att 

denna utveckling höll i sig över tid då en uppföljning gjordes efter två år. 

 

Utifrån läsmodellen Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986; Hoover & 

Gough, 1990) där avkodning och språkförståelse är två beroende faktorer för 

läsförmågan borde den optimala läsundervisningen omfatta båda dessa faktorer enligt 

Tunmer och Greaney (2010). Wolff (2011) har i sin interventionsstudie använt sig av 

fyra aspekter; läsförståelse, stavning, läsflyt och fonemisk medvetenhet, då träningen 

utfördes. I studien ingick 112 nioåriga svenska elever i årskurs 3 som hade 

lässvårigheter. 55 av eleverna ingick i interventionen som genomfördes av speciellt 

utbildade speciallärare i en-till-en-undervisning, 45 minuter dagligen under en 

tolvveckorsperiod. Studien visar att genom intensiv fonemisk träning i kombination 

med upprepad läsning och träning i läsförståelsestrategier uppstår positiva effekter i 

stavning, läshastighet, läsförståelse och fonemisk medvetenhet, vilka kvarstod efter ett 

år då en uppföljning gjordes. Ytterligare en uppföljning gjordes fem år senare (Wolff, 

2016) då eleverna gick i årskurs 8 och den visade att den enda kvarvarande signifikanta 

skillnaden mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen var ordavkodningen. 

 

I sin doktorsavhandling redovisar Johansson (2010) en datorstyrd träningsmetod där 

”tragglarna” skyndas på och ”chansarna” bromsas upp. Det är en metod som enbart 

fokuserar på ordavkodning och stavning. Johansson medger att ingen träning eller 

testning av elevernas läsförståelse ingår i denna studie, men menar att god 

ordavkodning krävs för att det ska finnas mentala resurser kvar för förståelsen. 

Avhandlingen bygger på tre träningsstudier där sammanlagt 32 svenska lässvaga elever 

från 11-17 år, från mellanstadiet upp till år 1 på gymnasiet, ingick. Eleverna hade 

”knäckt den alfabetiska koden” men inte uppnått en automatiserad och säker ortografisk 

ordavkodning. Resultaten av de tre studierna visar att med hjälp av den datorstyrda 

metoden, var läsutvecklingen generellt bättre än vad genomsnittseleven uppnår under 

samma tid.  

 

Hagtvet et al. (2014) redovisar mycket ingående hur de tillsammans med rektorer, 

klasslärare, föräldrar och elever genomförde en intervention som de kallar läskurs, 

under en tioveckorsperiod, tio lektioner/vecka, med tre olika elever i årskurs 6 vid tre 

olika skolor i Norge, vilka trots kartläggningar och insatser sedan förskoleåldern 

fortfarande avkodade på en nivå jämförbar med elever i årskurs 1-2. Det som utmärker 

denna intervention är att läskurserna genomfördes av lärare utan specialkompetens i 

läsning och skrivning, men som fick handledning av forskarna, samt i liten grupp (3-4 

elever med samma typ av läs- och skrivsvårigheter). I arbetet använde man sig av texter 

som eleverna skulle läsa inom olika ämnesområden som anpassades till elevernas 

läsnivå, och man arbetade även med elevernas självkänsla och motivation. Resultatet av 

interventionen för de tre eleverna visade att de gått ett till två år framåt i läskompetens 

jämfört med normer för elever i samma ålder.    
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2.4 Wendick-modellen Intensivläsning 

Wendick-modellen Intensivläsning (Wendick, 2016) är ett kartläggnings- och 

träningsmaterial med 164 strukturerade läslistor för upprepad läsning. Modellen är 

anpassad för att träna fonologisk och ortografisk lässtrategi, automatiserad avkodning, 

språklig medvetenhet och strukturerad stavning (Wendick). Wendick anser att modellen 

bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet och nämner teorier från Høien och 

Lundberg (2013), slutsatser från SBU-rapporten (2014), Hoover och Goughs (1990) 

läsmodell, och Wolff (2011) som stöd för sin metod. Hon anser också att forskning har 

påvisat att färdigheter måste nötas in och att modellen bygger på en tydlig metodik. 

Materialet kan användas oberoende av ålder på eleverna, i en-en-undervisning, 

körläsning i helklass, kompis/parläsning, språkbygge och olika slags spel (Wendick).  

 

Läslistorna är uppdelade i tre kapitel: Nonsensord, Innehållsord och Ljudstridiga/ 

dubbeltecknade ord. Nonsensord och Innehållsord har en inbyggd progression och 

ökande komplexitet medan Ljudstridiga/dubbeltecknade ord är uppdelade utifrån 

ljudstridiga språkstrukturer som ng-ljud, tje-ljud, j-ljud, sje-ljud, dubbelteckning och 

homofoner (tjära/kära). För att ge eleven ett visuellt lässtöd finns det listor som har 

markeringar med fetstil (länk), bindestreck (bil-en), understrykning (bana) eller punkter 

(bạnna). Listor med lässtöd efterföljs av samma läslista men utan lässtöd. Ett 

kartläggningsmaterial finns att använda till varje kapitel så man kan ta reda på var i 

materialet eleven ska börja träna. Hänvisning till standardiserade och normerade tester 

finns också. Lässcheman, Lässtegar (1-3) och ett Läsdiagram finns för att kunna 

visualisera för eleven vad som ska göras, vad som är gjort och hur elevens läsning 

utvecklas. Träning 15 minuter per dag (äldre elever 20-30 minuter), med fullt fokus på 

träningen, under ett bestämt antal veckor (6-12) är det optimala (Wendick, 2016). Innan 

man lämnar en läslista och går över till en ny ska eleven klara att läsa den med flyt både 

horisontellt och vertikalt.  

 

Wendick (2016) ger en tydlig beskrivning för hur hon anser att träningen ska 

genomföras. När läslistorna ska läsas sitter läraren mitt emot eleven och pekar med 

hjälp av en penna på vokalen i de stavelser/ord som ska avkodas. Om eleven avkodar 

fel, stannar ”läspennan” tills det blir rätt läst. Det är läspennan som ska leda elevens 

läsning och därför ska läraren inte kommentera läsningen under tiden träningen pågår. 

När automatiseringen växer fram flyttar sig pennan allt snabbare över symbolerna. 

Stavning kan tränas genom diktamensskrivning med utvalda fonem/stavelser/ord som 

eleven läst och kan med fördel skrivas på dator eller iPad om det motiverar eleven. 

Finns talsyntes tillgänglig är det bra att låta eleven få återkoppling på fonem- och 

ordnivå. Läraren dikterar målordet (eller fonem/stavelse), eleven upprepar ordet högt 

och skriver det. När diktamen är färdig läser eleven det han/hon skrivit.  

2.5 Motivation och självkänsla 

Att motivation är av stor betydelse då man ska lära sig något och att lärare har en 

utmanande uppgift att få omotiverade elever att fortsätta kämpa trots att de har 

svårigheter av olika slag, t ex med läsningen, betonar Wery och Thomson (2013). De 
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föreslår flera exempel på strategier som är viktiga att tänka på då man arbetar med 

omotiverade elever: tro på elevens förmåga att lära sig, skapa en inlärningsmiljö som 

uppmuntrar och utmanar, ha höga men realistiska förväntningar på eleven, ha förståelse 

för att lätta uppgifter kan vara mycket svåra, sätta upp delmål och mål, utvärdera 

uppgiften och inte eleven, samt ge uppmuntran och beröm då eleven är inne i processen 

mot att nå ett mål.  

 

Även Jenner (2004) understryker att motivation är ett centralt begrepp i det pedagogiska 

arbetet och har särskilt stor betydelse i undervisning med elever i svårigheter. Han 

menar också att ”motivation inte är en egenskap hos individen, utan en följd av de 

erfarenheter man gjort och det bemötande man får.” (Jenner, 2004, s. 9). Pedagogens 

kompetens och professionella skyldighet är att visa respekt och ha positiva 

förväntningar på eleven och Jenner anser att detta är ”motivationsarbetets 

kärnkompetens” (Jenner, 2004, s. 36). I Blomgrens (2016) studie beskriver elever i 

årskurs 9 att det som främst ökar deras motivation är varierad undervisning, en tydlig 

uppgiftsstruktur, möjlighet att självständigt kontrollera sin lärprocess, att 

bedömningspraktiken i stort är formativ och att det finns ett socialt klimat med utrymme 

för mycket samarbete och stöd i lärandet. 

 

Ingvar och Eldh (2014) menar att realistiska delmål där eleverna känner att de lär sig 

något nytt är något som hjärnan gillar och som leder till ökad motivation och till viljan 

att lära sig mer. Om man inte ägnar uppmärksamhet åt elevens motivation är det 

osannolikt att man kan komma tillrätta med läsproblemen, anser Lundberg (2010). Barn 

som är motiverade att läsa, läser mer än sina mindre motiverade kamrater, och 

skillnaden i detta läsbeteende redan i skolstarten kan delvis bidra till Matteuseffekten, 

som syftar till ett bibelcitat från Matteusevangeliet 25:29: ”Var och en som har, han 

skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han 

har” (Cartwright, Marshall & Wray, 2016; Stanovich, 1986). Stanovich (1986) menar 

att Matteuseffekten innebär att barn som har svårt att läsa från början halkar efter över 

tid i läsutveckling, läsmotivation, ordförråd och läsförståelse, medan de som snabbt 

kommer igång med sin läsning blir stärkta och motiverade och läser därmed mer och 

utvecklas därför också snabbare.   

 

Bååth (2016) har utvecklat läsmodellen The Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 

1986; Hoover & Gough, 1990) med ytterligare faktorer för lärare att ta hänsyn till i sin 

läs- och skrivundervisning: Avkodning x Förståelse x Motivation x Aktivitet, där hon 

menar att aktiviteter som är motiverande, strukturerade och där ett vidgat språk- och 

textbegrepp nyttjas ger elever goda möjligheter att utvecklas till läsare och skrivare.  

 

Det är inte bara motivation som är nödvändigt för god inlärning och läsinlärning, även 

en god självkänsla och en tro på sig själv att kunna lära trots svårigheter är viktigt. 

Taube (2013) anser att värderingar från betydelsefulla personer som lärare, 

klasskamrater, föräldrar, och individens dagliga erfarenheter av sina läsprestationer 

påverkar självbilden, och självbilden påverkar i sin tur beteendet i läs- och 
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skrivsituationer. Lundberg (2010) menar att en viktig del i det pedagogiska arbetet med 

ungdomar i lässvårigheter handlar om att hjälpa dessa att få en mer positiv självbild och 

”ett större kognitivt mod” (s. 164). 

 

Høien och Lundberg (1990) menar att barn som inte lärt sig att läsa och skriva bra under 

de första skolåren redan verkar ha fått lära sig att de inte duger, att de bara kan vänta sig 

nya nederlag och misslyckanden. Det är därför av största vikt att dessa elever måste få 

uppleva hur det är att lyckas och få känna lusten över att behärska något de inte kunde 

tidigare. Detta är ett ansvarsfullt arbete som förutsätter inlevelse, omtanke, värme och 

kunskap. Passivitet hos de lässvaga i inlärningssituationen är ofta ett problem man står 

inför som pedagog. 

  

Att arbeta med elevernas självkänsla, som kan ha fått sig en rejäl knäck på grund av 

ständiga misslyckanden i den första läs- och skrivinlärningen, betonas starkt av Druid 

Glentow (2006). Hon menar att man ska arbeta på två fronter: bygga upp elevernas 

självkänsla och hjälpa dem att komma tillrätta med läs- och skrivproblemen. Druid 

Glentow refererar till Antonovsky (2005) som beskriver hur motivationen påverkas om 

eleverna inte har klart för sig vad de ska göra och varför det ska göras och att det är 

lärarens uppgift att tydliggöra detta. KASAM (känslan av sammanhang), metakognition 

läran om sitt eget lärande), lärandets inre drivkrafter, och det goda mötet mellan lärare, 

elev och ämnet är innehåll i undervisningen som Druid Glentow (2006) anser har stor 

betydelse för elevernas läs- och skrivutveckling. 

2.6 Lärarkompetens och tid 

Förutom motivation och självkänsla är lärarens kompetens en annan central komponent 

för inlärning. Lärarens roll uppmärksammades redan av Sandberg (1880) som 

framhåller att skolor ska ”handhafvas af lärarinnor” och att det ”i detta vigtiga kall 

fordras särskilda gåfvor” som ”hjelpsamhet, vänlighet, jämnmod, fast vilja, kärlek” och: 

 

När dessa betingelser förefinnas, och då dertill kommer ett uppmärksamt aktgifvande på, huru 

skickliga och erfarna undervisare gå till väga vid skolarbetet, där bör man af en sålunda rustad 

lärarinnas verksamhet kunna hoppas goda frukter för skolan. (Sandberg, 1880, s. 18-19) 

 

Sandberg (1880) skräder inte orden vad en lärare utan intresse för sitt yrke bör göra: 

 

 Derest lärarinnan för egen del saknar intresse för, hvad hon har att meddela sina lärjungar, och 

således på ett dödt och likgiltigt sätt utför sina lektioner, är själfklart, att hon icke kan frammana 

elevernas intresse. Hon blir då »en död, som begrafver sina döda»; och det klokaste en dylik 

lärarinna kan göra är att snarast möjligt lemna skolan och egna sig åt annan, för henne bättre 

passande verksamhet. (Sandberg, 1880, s. 31) 

 

Lundberg (2010) menar också, i likhet med Sandberg (1880), att det inte är lätt att 

avgöra vad som är en god undervisning då det i processen ingår en lärare som kan ha 
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negativ inverkan på eleven ”Om läraren har en kall och avvisande hållning och brist på 

engagemang kan det ödelägga den bästa uppläggningen.” (Lundberg, 2010, s.168).       

 

Läraren har en stor betydelse för att hjälpa eleverna att få tilltro till sin egen förmåga att 

klara av den press som dagens skola ställer: att undervisa och motivera är de två främsta 

sätten att påverka elevernas självförtroende (Hattie & Yates, 2014). Läraren bör ha 

positiva förväntningar på eleverna och använda sig av aktiva undervisningsstrategier 

genom att undervisa strukturerat och tydligt och se till att alla elever arbetar med 

individanpassat undervisningsmaterial. Läraren bör även ha aktiva 

motivationsstrategier, tex låta alla elever få producera något de kan vara stolta över, låta 

lärandet ta tid, visa på samband mellan elevernas förkunskaper och det nya som ska 

läras in, ge korrigerande återkoppling, stötta och lära känna sina elever samt betona 

elevens individuella framsteg (Hattie & Yates, 2014).   

 

Alatalo (2011) hävdar att lärares kompetens; ämneskompetens, didaktisk kompetens 

och ledarskapskompetens, är helt avgörande för undervisningens kvalitet och hävdar att 

läraren framstår som den enskilt viktigaste faktorn för elevers prestationer, lärande och 

utveckling. Hon menar att skicklig undervisning kan påverka elever som riskerar att 

hamna i läs och skrivsvårigheter, att i stället utveckla sin läsförmåga. ”Att hjälpa barn 

med mindre goda förutsättningar till framgångsrik läs- och skrivutveckling är en av de 

mest krävande uppgifter en lärare kan ställas inför” (Myrberg, 2007, s. 86) och därmed 

är det de skickligaste lärarna som måste få ansvar för att hjälpa dessa barn, anser 

Myrberg. Elever bör undervisas av pedagoger som har goda kunskaper om olika läs- 

och skrivmetoder, som är vetenskapligt belagda, och vet varför de använder dem i sin 

undervisning (Myrberg, 2003; Ingvar, 2008).   

 

Tid är ytterligare en central komponent för läs- och skrivutveckling. Hos elever med 

normal läsutveckling pågår en utveckling av automatiseringen i ordavkodning långt upp 

i grundskolans senare årskurser (Lundberg, 2010). Lundberg anger att en elev med 

typisk läsutveckling i årskurs 5 läser uppemot en miljon ord per år och att mellan 

16 000-24 000 av dessa ord kan vara helt nya. Ungdomar med lässvårigheter har ofta 

utvecklat strategier för att undvika läsning, och har genom misslyckanden utvecklat en 

negativ självbild, därmed finns inte heller motivationen att anstränga sig längre. En 

undervisningsinsats på 30-60 timmar för elever med läs- och skrivsvårigheter brukar 

anges som en rimlig och realistisk insats, men är i själva verket helt otillräcklig för de 

allra flesta elever med allvarliga läs- och skrivsvårigheter, enligt Lundberg (2010). 

  

Samuelsson (Skolverket, 2016) hävdar att elever som efter första årskursen fortfarande 

kämpar med sin läsning och skrivning måste få intensiv undervisning med läs- och 

skrivaktiviteter, som är pedagogiskt genomtänkta, minst 10 timmar i veckan. Han menar 

att skolan måste prioritera den tid som krävs för att eleverna ska få den mängd läs- och 

skrivträning som är nödvändig för att utveckla sin läs- och skrivförmåga.  
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Sjöberg (2006) redovisar i sin avhandling att tidstjuvar av olika slag kan minska 

elevernas lektionstid med så mycket som en fjärdedel. Utifrån fyra aspekter redogör 

Hattie och Yates (2014) tidsanvändningen i klassrummet: tilldelad tid, undervisningstid, 

engagerad tid och akademisk inlärningstid. Den tilldelade tiden är den tid som står på 

schemat, undervisningstid är den faktiska tid som är tillgänglig för klassundervisningen, 

engagerad tid är den tid som eleven är uppmärksam på uppgiften som hör till 

undervisningen och akademisk inlärningstid är den tid då eleven lär sig och upplever en 

tydlig framgång. Hot mot dessa tidsbegrepp anser Hattie och Yates vara: avbrott i 

undervisningen på grund av meddelanden, övergångar, idrottsdagar mm, bristfällig 

ledning där struktur och tydliga ruiner saknas och där lärare tillåter att tid slösas på 

irrelevanta frågor, elevfaktorer som trötthet, koncentrationssvårigheter och att de inte 

vet vad de ska fokusera på och slutligen att eleverna inte förstår lektionens uppbyggnad 

och mål. Underlättande faktorer anger Hattie och Yates som: gemensamt regelverk 

(läroplan, kursplan och timplan) som läraren kan anpassa utifrån sina egna 

bedömningar, värderingar och kunskaper, ledarskicklighet till att få eleverna att 

fokusera på målet för lektionen, tydliga instruktioner som ges tillsammans med 

meningsfulla uppgifter, uppmuntran och lämpligt stöd ges till eleverna, och slutligen 

individuell handledning och uppmuntran till eleverna med syftet att de ska vara stolta 

över sina ansträngningar att nå de uppsatta målen. 

 

Avslutningsvis citeras några kloka ord från Høien och Lundberg (2013): 

 

 När det gäller lässvaga elever, är det mer en fråga om lärarens engagemang och förmåga att 

skapa motivation hos elever som har tappat tron på att de kan klara av läsinlärningen. Skolan 

behöver framför allt engagerade och kunniga lärare som har tilltro till att eleverna kan lära sig att 

läsa. (Høien & Lundberg, 2013, s. 270) 
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3 Metod 

Denna studie baserar sig på en fem veckor lång intervention med Wendick-modellen 

Intensivläsning, med föregående pretest och efterföljande posttest där tre elever, två 

pojkar i årskurs 5 och en flicka i årskurs 7, med diagnostiserad dyslexi ingick. Två 

elever utgjorde en interventionsgrupp, en pojke årskurs 5 och en flicka årskurs 7, och en 

elev utgjorde en kontrollgrupp, pojke årskurs 5. En kvalitativ metod tillämpades också i 

form av intervjuer med de två interventionseleverna efter interventionen. För att 

underlätta den fortsatta läsningen kommer interventionseleverna benämnas IE och 

kontrolleleven KE.  

3.1 Urval och deltagare 

Urval av interventionsgruppen gjordes av bekvämlighetsskäl (jfr Bryman, 2011) då jag 

kände till två äldre elever med dyslexi som fortfarande hade stora avkodnings- och 

stavningssvårigheter. En muntlig första kontakt togs med rektorer, vårdnadshavare och 

elever där en förfrågan om eventuellt deltagande i min studie gjordes. När de ställde sig 

positiva till att delta bokades möten för att ge ytterligare muntlig och skriftlig 

information om studien (bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3), och därefter fyllde 

vårdnadshavarna i en medgivandeblankett (bilaga 4).  

 

Urval av kontrollgruppen gjordes genom att först kontakta rektorer och speciallärare på 

två större skolor i kommunen för att finna två elever med diagnostiserad dyslexi i 

samma ålder och av samma kön som eleverna i interventionsgruppen. Ett möte bokades 

med de rektorer och pedagoger som sagt sig ha dylika elever för att muntligt och 

skriftligt informera om studiens syfte och metod (bilaga 1 och bilaga 2). Därefter 

tillfrågades vårdnadshavare och elever om deltagande i studien av speciallärarna. Då 

vårdnadshavare och elever accepterat en medverkan informerades de muntligt och 

skriftligt (bilaga 3) av mig och därefter fyllde vårdnadshavarna i en medgivandeblankett 

(bilaga 4).  

 

Deltagande elever har diagnostiserad dyslexi konstaterad genom specialpedagogiska 

utredningar gjorda i årskurs 3 och årskurs 4, och har alla ett eller flera syskon med 

diagnostiserad dyslexi. Elevernas avkodnings- och stavningsförmåga var bedömd svag, 

stanine 1-3 på standardiserade och normerade tester. Samtliga elever hade tidigare 

provat på att träna med Wendick-modellen Intensivläsning med speciallärare på skolan 

eller med förälder. Någon tillgänglig information fanns inte att tillgå gällande detta. 

Ingen dokumentation fanns heller angående någon individuell specifik stavningsträning, 

stavningsutveckling, lästräning eller läsutveckling för eleverna. Om detta fick jag endast 

muntlig information från lärare och föräldrar. 

 

En av kontrolleleverna, KE årskurs 7, valde att avbryta sin medverkan efter de två 

inledande kartläggningstillfällena. Då det drog ut på tiden med KE årskurs 7 fanns det, 

inom de givna tidsramarna för denna studie, inget annat att göra än att besluta att inte 

påbörja en ny process för att finna en annan KE.  Bortfallet i denna studie blev därför 25 
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procent. Alderson & Morrow (2011) påpekar att det är viktigt att forskare är lyhörda, 

väntar, lyssnar och respekterar barns beslut till deltagande och medgivande i studier, 

och det var något jag själv alltså fick erfara.  

3.2 Material 

Testmaterial vid pre- och posttester utgjordes av standardiserade och normerade tester 

som fanns tillgängliga på skolorna och som jag kände till och använt mig av sedan 

tidigare: DLS läshastighet med förståelsekontroll (Järpsten, 2002; Järpsten & Taube, 

2010), DLS ordförståelse (Järpsten, 2002; Järpsten & Taube, 2010), DLS stavning 

(Järpsten, 2002; Järpsten & Taube, 2010), H4 (Franzén, 2007; Lindahl, 1950-talet), 

Läskedjor-2 (Jacobsson, 2014), LäSt avkodning nonord och ord (Elwér, Fridolfsson, 

Samuelsson & Wiklund, 2016), Morfologisk medvetenhet (Herrström, 2004) och 

Ordavkodning (Olofsson, 1998). Materialen beskrivs närmare i bilaga 6.  

 

För att utröna vilken strategi eleverna i interventionsgruppen använde sig av i sin 

ordavkodning och för att veta var i materialet eleverna skulle börja arbeta gjordes 

ytterligare kartläggningar utifrån Wendick-modellen Intensivläsning (Wendick, 2016). 

För att synliggöra utveckling och avklarade listor användes även Stapeldiagram och 

Lässtegar. Materialet beskrivs närmare i bilaga 6. 

 

För tidtagning vid prestester, posttester, kartläggning och intervention användes timer 

med iPad Air. IE årskurs 5 använde appen Skolstil med iPad Air vid stavningsträningen. 

Diktafon, Olympus digital voice recorder VN8700PC, användes för inspelning av 

högläsning vid pretester, posttester, kartläggning, intervention och intervjuer. En 

intervjuguide (bilaga 5) med sex öppna frågor utarbetades och användes vid 

intervjuerna.  

3.3 Genomförande 

Nedan redovisas genomförandet av pretester, postester, kartläggning, intervention och 

intervjuer. 

3.3.1 Pretester, posttester, kartläggning och intervention 

Pretester, posttester, kartläggning och intervention genomfördes individuellt med 

samtliga elever i enskild och lugn miljö. På grund av att ett lov inföll för eleverna 

gjordes posttester med IE årskurs 5 och IE årskurs 7 med en veckas uppehåll från det att 

interventionen avslutats. För KE årskurs 5 gick det ytterligare en vecka innan 

posttesterna kunde genomföras. All högläsning spelades in och analyserades noggrant. 

Interventionen pågick vid 18 (IE årskurs 5) och 19 (IE årskurs 7) tillfällen under 5 

veckor där effektiv träningstid varade 30-40 minuter per gång. Planering mejlades till 

elever, mentorer, speciallärare och rektorer. Ytterligare påminnelser skickades via mejl 

och sms till IE årskurs 7. IE årskurs 5 mötte jag upp i hemklassrummet och vi följdes åt 

till träningsrummet. Fördelning av tid till avkodningsträning och stavningsträning var 

15-20 minuter vardera vid varje träningstillfälle.  
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För IE årskurs 5 genomfördes interventionen på skolan, i enskilt rum, på 

svensklektioner vid olika tider under dagen. För IE årskurs 7 genomfördes 

interventionen på skolan, i enskilt rum, på olika lektioner (svenska, fördjupningstid, 

språkval/sv/eng, idrott) och vid tre tillfällen efter skoltid. Varje arbetspass inleddes med 

ett kort samtal om hur länge vi skulle träna, vad vi skulle träna och vad vi skulle göra 

efter att träningen var genomförd, en typ av motivationshöjande aktivitet. Allt material 

som skulle användas var noga förberett. En timer ställdes på iPad där det lätt och snabbt 

gick att få en visuell bild av hur tiden gick. Arbetspassen avslutades alltid med en 

aktivitet som eleven själv valt och som vi ofta genomförde tillsammans.  

 

För att få veta var i materialet eleverna i interventionsgruppen skulle börja träna gjordes 

en kartläggning, vid interventionens start, med Wendicks (2016) eget material (bilaga 

6). Resultatet från stavningstester, och kartläggningen av de lästa ljudstridiga orden i 

Wendickmaterialet, avgjorde därefter vilken stavning respektive elev skulle öva på 

under interventionen. 

 

Utifrån varje elevs kartläggning med Wendick-modellens material valdes listor ut som 

skulle läsas och användas för stavningsträning under tiden interventionen pågick. 

Listorna byttes ut allt eftersom elevernas avkodning utvecklades, dvs när de klarade att 

läsa de utvalda listorna felfritt. Avkodningsträningen följde de instruktioner som ges i 

Wendick-modellen Intensivläsning. Läslistorna lästes först vertikalt och därefter 

horisontellt. Jag satt mitt emot eleven med en ”läspenna” som pekade på första vokalen 

i stavelsen eller ordet, och stannade upp om eleven läste fel. Inga kommentarer gavs 

under tiden som träningen pågick. För båda eleverna startade avkodningsträningen varje 

gång med att de läste listor med bokstäver/grafem-fonem (gemener och versaler) och 

därefter listor med högfrekventa ord. Någon gång under lästräningspasset lästes listan 

med ord som de senare skulle träna stavningen på.  

 

Stavningsträningen följde de instruktioner som ges i Wendick-modellen Intensivläsning 

(2016) där jag först dikterade ordet, eleven upprepade ordet, skrev ordet, och slutligen 

läste ordet. IE årskurs 5 skrev orden på iPad i appen Skolstil med bokstavsljud och 

talsyntes påslaget, rättstavning ej påslaget. Jag satt bredvid eleven för att kunna se hur 

eleven skrev ordet. IE årskurs 7 skrev sina ord för hand. Jag satt mitt emot eleven så jag 

kunde se vad hon skrev. Under stavningsträningen kunde det bli mycket korta samtal 

om ords betydelser och hur man kan tänka då man lär sig stava ord, dvs regler för 

stavning. 

 

Varje vecka fick båda IE läsa Wendick-modellens Ord-per-minut. Högläsningen 

spelades in och analyserades i efterhand. Därefter fördes resultatet in i det stapeldiagram 

som medföljer materialet och visades för eleverna påföljande dag. 

3.3.2 Intervjuer 

Om man vill ”studera sociala samband där den enskildes situation belyses på djupet” 

(Dahmström, 2011, s. 417) och utvärdera en undersökning kan man använda sig av en 
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kvalitativ metod i form av intervju och intervjua de personer som varit delaktiga i 

arbetet. Det är en fördel att spela in intervjun och därefter transkribera så snart som 

möjligt, och till sist låta den intervjuade få ta del av transkriptionen för att kunna reda ut 

eventuella missförstånd (jfr Dahmström, 2011). 

 

Intervjuer med respektive IE genomfördes i samband med det sista träningstillfället 

utifrån den intervjuguide (bilaga 5) som arbetats fram. Jag valde att göra en strukturerad 

intervju med öppna frågor då jag var intresserad av elevernas upplevelse av 

interventionen, och jag ville att de skulle svara så fritt som möjligt utan påverkan från 

min sida (jfr Bryman, 2011). Valet att genomföra intervjuerna i samband med det sista 

träningstillfället motiverades av att jag ville få svar på hur de upplevt interventionen 

utan att riskera eventuell störning från elevernas upplevelse av posttesterna. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades samma dag som de genomfördes. Eleverna tog inte del 

av det transkriberade materialet då det inte fanns tid och möjlighet till detta. 

3.4 Etiska överväganden 

I denna studie har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) vad gäller de fyra 

allmänna huvudkraven följts; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla deltagare i studien fick muntlig och 

skriftlig information (bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3) om studiens syfte, frågeställningar och 

metod, att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som 

helst, att allt material behandlas konfidentiellt, och att alla uppgifter som samlas in 

under studiens gång endast nyttjas av mig i denna studie. Vårdnadshavarna fick en 

medgivandeblankett (bilaga 4) som de fyllde i och lämnade till mig, eller mentor eller 

speciallärare för vidarebefordran till mig. Inga namn uppgavs i det inspelade materialet 

och allt material förvarades säkert under tiden studien pågick och raderas då arbetet är 

examinerat och godkänt. 

 

KE årskurs 5 fick under samma tid som interventionen pågick den träning som han 

skulle ha fått oavsett om studien genomförts eller ej. Efter att studien slutförts kommer 

han att erbjudas samma träningsupplägg som interventionsgruppen. Den KE i årskurs 7 

som valde att avbryta sin medverkan i studien har fortfarande möjlighet att ta del av 

samma träningsupplägg som IE i årskurs 7 efter att studien slutförts.  

 

Alderson & Morrow (2011) anser att det är av stor vikt att forskaren är ärlig och rättvis 

om sitt mål och intresse för forskningen och förklarar för barn som medverkar att 

eventuella förväntade förändringar, i detta fall läs- och stavningsutveckling, inte kan 

utlovas. Jag har i mina samtal med deltagande elever varit mycket tydlig med detta, för 

att inte jag som forskare bygger upp förväntningar hos eleverna som inte infrias.  

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är begrepp om undersökningens styrkor och 

svagheter som ska diskuteras utförligt, vilket Stukát (2011) så riktigt påpekar. Denna 
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studies reliabilitet och validitet har både styrkor och svagheter. Styrkorna är att 

standardiserade och normerade tester, utformade för att mäta avkodning och stavning, 

samt material utvecklade för att kartlägga och träna avkodning och stavning, har 

använts på elever med diagnostiserad dyslexi. Dessa tester och material har jag 

dessutom god vana av att använda. Studien är sårbar då det är samma person (jag) som 

genomfört testerna, interventionen och intervjuerna. Ingen utomstående person har 

kontrollerat de testresultat jag kommit fram till och de intervjuade deltagarna fick inte ta 

del av det transkriberade materialet. En viss svaghet föreligger även i det att en del av 

de tester som använts är normerade med få deltagare. För att stärka studiens reliabilitet 

och validitet spelades tester, intervention och intervjuer in för att kunna analyseras 

noggrant. Testresultaten har kontrollerats vid ett flertal tillfällen. Studiens 

generaliserbarhet måste sägas vara låg. Det är få deltagare, och de är inte slumpmässigt 

utvalda. Till IE årskurs 7 finns ingen KE att jämföra resultaten med, vilket berodde på 

ett oförutsett avhopp då interventionen startat. 
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4 Resultat 

Inledningsvis visas resultaten på de standardiserade och normerade pre- och posttesterna 

i tabeller och diagram för varje enskild elev. Därefter redovisas interventionselevernas 

kartläggning och uppföljning (pre- och posttester) utifrån Wendick-modellens material 

för varje enskild elev. Sedan presenteras resultaten från intervjuerna som gjordes med 

interventionseleverna i löpande text och avslutningsvis finns en resultatsammanfattning 

utifrån studiens forskningsfrågor. 

4.1 Pre- och posttester med standardiserade och normerade tester 

I tabellerna redovisas resultaten av de normerade pre- och posttesterna. För att 

tydliggöra hur studiens elever förhåller sig till elever med typisk läs- och 

stavningsutveckling redovisas även normerade värden och medelvärden i diagram. Då 

testerna använder sig av staninevärden och medelvärden med standardavvikelse har jag 

valt att redovisa den lägsta poängen för stanine 4 och den lägsta poängen för 

medelvärdet (då standardavvikelsen dragits bort) som jämförelse. Decimaltal är 

avrundade efter gängse regler. Ingen normering för årskurs 7 finns för testen H4, 

Nonord, Ord, och Morfologisk medvetenhet. Där anges normer och medelvärden för 

årskurs 6. 

4.1.1 Pre- och posttester IE årskurs 5 

Som framgår av tabell 1 ökar IE årskurs 5 sina resultat på sju av tolv tester med mellan 

3 och 17 poäng. På tre av testerna ses ingen ökning och på två av testerna har eleven 

backat.  

 

Tabell 1 Resultat normerade pre- och posttester IE årskurs 5 

Material Pretest Posttest Skillnad 

H4 36 44 +8 

Nonord 25 33 +8 

Ord 41 58 +17 

Bokstavskedjor 44 51 +7 

Ordkedjor 12 19 +7 

Meningskedjor 9 9 0 

Fonologisk ordavkodningsförmåga 5 8 +3 

Ortografisk ordavkodningsförmåga 9 18 +9 

Läshastighet med förståelsekontroll 4 4 0 

Rättstavning 8 7 -1 

Morfologisk medvetenhet 9 9 0 

Ordförståelse 33 30 -3 

 

Resultatet av testerna (figur 1) visar att IE årskurs 5 efter 18 dagars läs- och 

stavningsträning med Wendick-modellen Intensivläsning (3-4 dagar/vecka i fem 

veckor), 30-40 minuter per dag, utvecklats positivt i sin ordavkodning men ännu ligger 
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långt under den nedre gränsen för godtagbar nivå i jämförelse med jämnåriga elever 

med typisk läsutveckling.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Resultat pre- och posttester IE årskurs 5 med normerat värde/medelvärde som jämförelse. 

 

Tester som enbart prövar ordavkodning (H4, Nonord, Ord och Ordkedjor) visar på en 

positiv utveckling, där samtliga resultat har ökat. Resultaten på de tester som kräver 

både ordavkodning och förståelse (Meningskedjor och Läshastighet med 

förståelsekontroll) visar att ingen utveckling skett. På testerna Bokstavskedjor och 

Ordförståelse, där inga krav på läsning ställs, ligger eleven betydligt över den nedre 

gränsen för godtagbar nivå både före och efter interventionen. Det positiva resultatet på 

testet Ortografisk ordavkodningsförmåga tyder på att eleven nu kan avgöra hur ord 

stavas då han läser dem. Tester som prövar elevens förmåga att stava (Morfologisk 

medvetenhet och Rättstavning) visar att förmågan att stava ord inte har förbättrats. Trots 

att eleven gjort framsteg i sin ordavkodningsförmåga och har god ordförståelse tyder 

resultaten på att ordavkodningen inte ännu automatiserats så pass mycket att eleven kan 

klara av att förstå den text han läser, vilket resultaten på Meningskedjor och 

Läshastighet med förståelsekontroll visar. Resultatet på stavningstesterna visar inte på 

någon utveckling, men eleven kommenterade ett ord (tjuvar) i testet Rättstavning som 

han tränat på i Wendick-materialet, ”kan jag inte stava det här ordet nu så får man ju 

skämmas”, vilket ändå tyder på att han själv upplever det som att han lärt sig något 

genom stavningsträningen (han stavade ordet rätt, vilket han inte gjorde vid pretestet). 
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4.1.2 Pre- och posttester KE årskurs 5 

Som framgår av tabell 2 ökar KE årskurs 5 sina resultat på tio av tolv tester med mellan 

1 och 35 poäng. På ett test ses ingen ökning och på ett test har eleven backat.  

 

Tabell 2 Resultat normerade pre- och posttester KE årskurs 5 

Material Pretest Posttest Skillnad 

H4 70 79 +9 

Nonord 31 47 +16 

Ord 71 106 +35 

Bokstavskedjor 37 48 +11 

Ordkedjor 12 17 +5 

Meningskedjor 19 20 +1 

Fonologisk ordavkodningsförmåga 11 10 -1 

Ortografisk ordavkodningsförmåga 21 29 +8 

Läshastighet med förståelsekontroll 8 19 +11 

Rättstavning 11 12 +1 

Morfologisk medvetenhet 9 9 0 

Ordförståelse 32 34 +2 

 

Resultaten av pretesterna, som visade att eleven inte gjort några framsteg i avkodning 

och stavning sedan utredningen i årskurs 3, redovisades för skola och föräldrar några 

dagar efter att de genomförts. Vid mejlkontakt med KE:s mamma (som är 

lågstadielärare) innan posttestet genomfördes, framkom att hon lästränat med sin son 15 

minuter om dagen i 28 dagar med texter på anpassad nivå (småböcker för årskurs 2), 

vilket också KE själv bekräftade då vi träffades för att genomföra posttesterna. Man kan 

alltså säga att KE fått en annan typ av intervention i läsning än IE årskurs 5 mellan pre- 

och posttest. Ingen träning i läsning eller stavning hade genomförts på skolan innan 

posttesterna genomfördes.  

 

Resultaten av testerna (figur 2) visar att KE årskurs 5, efter 28 dagars lästräning (sju 

dagar/vecka i fyra veckor), 15 minuter om dagen med texter på anpassad nivå, har 

utvecklats mycket positivt i sin ordavkodning och närmar sig, och också nått upp till 

och passerat, den nedre gränsen för godtagbar nivå i jämförelse med jämnåriga elever 

med typisk läsutveckling. Om man jämför pretesternas resultat för de båda eleverna (IE 

årskurs 5 och KE årskurs 5) kan man se att KE hade betydligt högre resultat på flera av 

ordavkodningstesterna vilket kan tolkas som att han även hade ett bättre utgångsläge än 

IE innan interventionen startade.     
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Figur 2 Resultat pre- och posttester KE årskurs 5 med normerat värde/medelvärde som jämförelse. 

 

Tester som enbart prövar ordavkodning (H4, Nonord, Ord och Ordkedjor) visar på en 

mycket positiv utveckling, där samtliga resultat har ökat. Resultaten på de tester som 

kräver både ordavkodning och förståelse (Meningskedjor och Läshastighet med 

förståelsekontroll) visar att en mycket positiv utveckling skett, speciellt i testet 

Läshastighet med förståelsekontroll. Testerna Bokstavskedjor och Ordförståelse, där 

inga krav på läsning ställs, visar att eleven även här utvecklats positivt och ligger nu 

betydligt över den nedre gränsen för godtagbar nivå. Det positiva resultatet på testet 

Ortografisk ordavkodningsförmåga tyder på att eleven nu kan avgöra hur ord stavas då 

han läser dem. Tester som prövar elevens förmåga att stava (Morfologisk medvetenhet 

och Rättstavning) visar att förmågan att stava ord dock inte har förbättrats. 

Sammanfattningsvis har KE gjort stora framsteg i sin ordavkodningsförmåga och har 

god ordförståelse, vilket har stor betydelse för elevens förmåga att snabbt kunna förstå 

den text han läser, som resultatet i testet Läshastighet med förståelsekontroll också 

visar.  
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4.1.3 Pre- och posttester IE årskurs 7 

Som framgår av tabell 3 ökar IE årskurs 7 sina resultat på nio av tolv tester med mellan 

2 och 17 poäng. På ett test ses ingen ökning och på två test har eleven backat. 

 

Tabell 3 Resultat normerade pre- och posttester IE årskurs 7 

Material Pretest Posttest Skillnad 

H4 52 69 +17 

Nonord 37 43 +6 

Ord 83 77 -6 

Bokstavskedjor 43 48 +5 

Ordkedjor 24 27 +3 

Meningskedjor 18 22 +4 

Fonologisk ordavkodningsförmåga 9 9 0 

Ortografisk ordavkodningsförmåga 20 22 +2 

Läshastighet med förståelsekontroll 8 11 +3 

Rättstavning 8 10 +2 

Morfologisk medvetenhet 18 23 +5 

Ordförståelse 20 19 -1 

 

Resultaten av testerna (figur 3) visar att IE årskurs 7, efter 19 dagars läs- och 

stavningsträning med Wendick-modellen Intensivläsning (4-5 dagar/vecka i fem 

veckor), 30-40 minuter per dag, har utvecklats något, men ännu ligger långt under den 

nedre gränsen för en godtagbar nivå i jämförelse med elever med typisk läs- och 

stavningsutveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3 Resultat pre- och posttester IE årskurs 7 med normerat värde/medelvärde som jämförelse. 

 

Tre av de fyra tester som enbart prövar ordavkodning (H4, Nonord, och Ordkedjor) 

visar på en positiv utveckling. Däremot har eleven backat på det fjärde testet (Ord). 

Resultaten på de tester som kräver både ordavkodning och förståelse (Meningskedjor 

och Läshastighet med förståelsekontroll) visar att en liten utveckling skett. På testerna 

Bokstavskedjor och Ordförståelse, där inga krav på läsning ställs, har resultatet på 

Bokstavskedjor ökat och eleven ligger över den nedre gränsen för godtagbar nivå på 

båda dessa test efter interventionen. Resultatet på testet Ortografisk 

ordavkodningsförmåga (förmågan att se hur ord stavas) har ökat något, och testerna 

som prövar elevens förmåga att stava (Morfologisk medvetenhet och Rättstavning) visar 

att denna förmåga förbättrats något efter interventionen.  

4.2 Pre- och posttester med Wendick-modellens material 

Inledningsvis visas resultatet av testet Ord-per-minut i diagram med kommentarer. 

Därefter redovisas resultaten av testerna Nonsensord och Innehållsord i tabeller med 

kommentarer och avslutningsvis resultaten av Ljudstridiga ord med enbart kvalitativa 

kommentarer. Först presenteras resultaten för IE årskurs 5 och därefter för IE årskurs 7. 

 

Ord-per-minut genomfördes innan interventionen startade (vecka 1) och gjordes 

därefter varje vecka under tiden interventionen pågick (vecka 2, 3, 4, 5). Vecka 6 
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gjordes testet i samband med de övriga posttesterna, dvs efter att interventionen 

avslutats. Wendick (2016) rekommenderar att detta test görs före och efter en 

intervention. Jag valde att göra det varje vecka för att se om det på ordnivå skedde 

någon utveckling vecka för vecka. Eleverna fick bara veta resultatet av antal rätt lästa 

ord och antal fel lästa ord, de fick alltså inte se vilka ord de läst rätt eller fel på. Ett 

riktmärke för hur många ord en elev bör hinna läsa på en minut är 100 ord, vilket krävs 

för att hinna läsa textremsan på TV (Wendick, 2016). Kartläggningen med Nonsensord, 

Innehållsord och Ljudstridiga ord genomfördes innan interventionen startade och i 

samband med de övriga posttesterna, dvs efter att interventionen avslutats. 

4.2.1 Pre- och posttester IE årskurs 5 

Testet Ord-per-minut inleds med korta ord på två bokstäver och därefter ökar 

progression och komplexitet. Det är 15 rader med 10 ord på varje rad. Resultatet av 

Ord-per-minut (figur 4) visar att eleven hinner läsa 11 ord mer per minut, läser fler ord 

rätt (+13) och gör färre fel (-2), efter avslutad intervention. 

 

Beskrivande text här 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Resultat Ord-per-minut IE årskurs 5. 

 

Innan interventionen startar (vecka 1) gör eleven läsfel redan på de första orden (å/u, 

b/d). Även på andra raden blir det flera läsfel (två som rättas till) och ett som är fel (lek 

blir le). Tredje radens ord läses inte direkt utan eleven ljudar orden tyst för sig själv 

innan han säger de högt, men alla orden blir rätt lästa. På fjärde raden läses två av orden 

med fel vokalklang (vak blir vack och fin blir finn). Efter avslutat intervention läser 

eleven alla ord direkt med endast tre läsfel. Ett läsfel på andra raden (sak blir ska) och 

två läsfel på fjärde raden (mos blir moss och syd blir skydd).  
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Testet Nonsensord har 10 nivåer med ökande progression och komplexitet med 9 

ord/nivå. Resultatet (tabell 4) visar att eleven efter interventionen klarar att läsa 

nonsensord tom nivå 6 utan några större svårigheter men får svårigheter på nivå 7 där 

fyra av nio ord blir fellästa. Eleven fortsätter läsa på nivå 8 och efter fyra ord börjar 

eleven ljuda orden tyst innan han läser ut de högt, fem ord blir rätt lästa på denna nivå 

och testet avbryts här.  

 

Tabell 4 Resultat pre- och posttest Nonsensord IE årskurs 5  

Nivå Pretest Posttest Skillnad 

1. k-v 9 8 -1 

2. v-k 5 8 +3 

3. k-v-k 5 8 +3 

4. v-k-v 1/4 8 +7 

5. k-v-k-v - 7 +7 

6. k-k-v - 8 +8 

7. k-k-v-k - 4 +4 

8. k-k-k-v-k - 5 +5 

 

Innan interventionen startat har eleven svårigheter redan på andra nivån där fyra läsfel 

görs av typen omkastning (ol läses som lo) och b/d-förväxling. Han läser inte heller 

orden direkt utan ljudar tyst innan han säger orden högt (trots uppmaning att läsa ordet 

direkt). Testet avbryts efter fyra lästa ord på fjärde nivån, då endast ett av orden är rätt 

läst. Efter avslutad intervention läser eleven samtliga ord direkt (utan att ljuda tyst för 

sig själv) med något enstaka fel på varje rad där felen består av vokalförväxlingar och 

b/d förväxling.  

 

Testet Innehållsord 1 har 14 nivåer med ökande progression och komplexitet med 9 

ord/nivå. Resultatet (tabell 5) visar att eleven efter interventionen klarar att läsa 

innehållsord tom nivå 6 utan några större svårigheter. Testet avbröts på denna nivå då 

eleven uttryckte att han inte orkade läsa längre. 

 

Tabell 5 Resultat pre- och posttest Innehållsord 1 IE årskurs 5  

Nivå Pretest Posttest Skillnad 

1. k-v 9 9 0 

2. v-k 5 8 +3 

3. k-v-k 5 7 +2 

4. v-k-v 5 8 +2 

5. onset-rime - 9 +9 

6. k-v-k-v - 9 +9 
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Testet Innehållsord 2 

Resultatet av kartläggning med testet Innehållsord 2 visar att eleven nu klarar att läsa 

högfrekventa ord, ord med rot- och böjningsmorfem (båtarnas) och sammansatta ord 

med konsonantmöte (baddräkt) med gott flyt, vilket han hade stora svårigheter med 

innan interventionen. 

 

Testet Ljudstridiga ord 

Resultatet av kartläggningen med testet Ljudstridiga ord visar att eleven efter 

interventionen nu har utvecklat sin läsning av ljudstridiga ord på så sätt att flera av 

orden blir rätt lästa och att han har en ökad kunskap om ljudstrukturer, även om många 

av orden fortfarande är mycket svår att läsa. Innan interventionen startade klarade han 

inte av att läsa något av orden. 

4.2.2 Pre- och posttester IE årskurs 7 

Testet Ord-per-minut inleds med korta ord på två bokstäver och därefter med ökande 

progression och komplexitet med 10 ord på varje rad. Resultatet på testet Ord-per-minut 

(figur 5) visar att eleven hinner läsa 4 ord mer per minut, läser fler ord rätt (+9) och gör 

färre fel (-5), efter avslutad intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Resultat Ord-per-minut IE årskurs 7. 

 

När eleven ökar läshastigheten (vecka 3) ökar också läsfelen. Wendick (2016) påpekar 

att noggrannhet går före hastighet, vilket också visar sig i detta test. Vi ser och förstår 

också att den här eleven inte har några som helst möjligheter att hinna med att läsa 

textremsan på TV, vilket hon också bekräftar då jag frågar henne. Om eleven fortsätter 

träna sin avkodning och om läsutveckling fortsätter i samma takt så skulle eleven efter 

ytterligare fyra veckors träning (om hon tränar varje dag) hinna läsa närmare 70 ord. 
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Om vi då leker med tanken att eleven fortsätter läsa femton minuter om dagen under en 

hel termin så skulle hon kanske börja närma sig 100 ord per minut, och kanske därmed 

hinna läsa textremsan på TV och möjligtvis också känna lust och motivation att läsa 

mer på egen hand, vilket förmodligen skulle påverka hennes läsutveckling positivt.  

 

Testet Nonsensord har 10 nivåer med ökande progression och komplexitet med 9 

ord/nivå. Resultatet (tabell 6) visar att eleven efter interventionen klarar att läsa 

nonsensord tom nivå 9 utan några större svårigheter. På nivå 10 går det långsamt men 6 

av 10 ord är rätt lästa. 

 

Tabell 6 Resultat pre- och posttest Nonsensord IE årskurs 7 

Nivå Pretest Posttest Skillnad 

1. k-v 7 8 +1 

2. v-k 8 9 +1 

3. k-v-k 5 8 +3 

4. v-k-v 7 8 +1 

5. k-v-k-v 5 8 +3 

6. k-k-v 7 9 +2 

7. k-k-v-k 6 7 +1 

8. k-k-k-v-k 0/6 9 +9 

9. k-k-k-v-k-v - 9 +9 

10. k-k-k-v-k-k-v - 6 +6 

 

Testet Innehållsord 1 har 14 nivåer med ökande progression och komplexitet med 9 

ord/nivå. Resultatet (tabell 7) visar att eleven efter interventionen klarar att läsa 

innehållsord tom nivå 7 utan svårigheter (endast ett fel). Hon fick fortsätta att läsa på 

nivå 8, 9 och 10 och läste långsamt men noggrant och klarade komplexiteten på orden 

ganska bra. Testet avbröts efter sjunde ordet på nivå 10 då läsningen var kämpig. 

 

 Tabell 7 Resultat pre- och posttest Innehållsord 1 IE årskurs 7  

Nivå Pretest Posttest Skillnad 

1.k-v 9 9 0 

2. v-k 8 9 +1 

3. k-v-k 7 9 +2 

4. v-k-v 8 9 +1 

5. onset-rime 9 9 0 

6. k-v-k-v 6 8 +2 

7. k-v-k-v-k 0/2 9 +9 

8. k-k-v - 6 +6 

9. k-k-v-k - 7 +7 

10. k-v-k-k - 7/7 +7 
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Testet Innehållsord 2 visar att eleven nu klarar att läsa högfrekventa ord, ord med rot- 

och böjningsmorfem (båtarnas), sammansatta ord med konsonantmöte (baddräkt) och 

sammansatta ord (bokstav) med bättre flyt än innan interventionen. 

 

Innan interventionen startade var testet Ljudstridiga ord tvungen att avbrytas efter fyra 

lästa rader (av 18 rader) då mer än hälften av orden på varje rad blev fellästa och det 

blev allt för kämpigt för eleven att läsa. Då den uppföljande kartläggningen gjordes, 

efter avslutad intervention, lästes i stort sett alla orden rätt på samtliga 18 rader. 

Läsningen är fortfarande osäker och långsam, men med ytterligare övning så kommer 

förmodligen de ljudstridiga språkstrukturerna att bli alltmer befästa hos eleven. Under 

tiden interventionen pågick ville eleven helst läsa listor med lässtöd (mer beskrivet i 

bilaga 6), då hon upplevde att de var lättare att läsa än listor utan lässtöd.  

4.3 Intervjuer 

Inledningsvis presenteras interventionselevernas upplevelse av Wendick-modellens 

lästräningsmaterial, därefter upplevelsen av läs- och stavningsträningen och 

avslutningsvis deras upplevelse av den egna insatsen och motivation till att arbeta med 

Wendick-modellen.  

4.3.1 Upplevelse av Wendick-modellens material 

Elevernas upplevelse av Wendick-materialet har varit övervägande positiv där båda 

uttrycker att det varit bättre att jobba med de strukturerade listorna än med material de 

provat på tidigare: 

 

Dom här var bättre, lite svåra och lätta på samma gång Bra, fått lärt sig lite mer, och gått till 

gympasalen lite då och då, för att det inte alltid varit jättesvåra ord. (IE årskurs 5) 

 

Jag tycker det har varit mycket enklare att göra med listor, om man upprepar det då. Jag tycker 

att när man läser, när man kan orden så blir det mycket roligare. (IE årskurs 7)  

 

Men det har även varit jobbigt ibland: 

 

Det har varit roligt, men lite jobbigt ibland. Det har varit jobbigt när man har varit trött.            

(IE årskurs 7) 

4.3.2 Upplevelse av den enskilda träningen och dess effekter 

Att lämna klassen för att träna enskilt med läraren har inte upplevts som helt enkelt: 

 

Lite tråkigt, för i klassrummet håller de på med sånt som jag varit med om från början, så blir 

man inte med längre, så kommer man inte ihåg och så blir det som ett avbrott i det arbete man 

har påbörjat. (IE årskurs 5) 

 

Från början tyckte jag kanske att det skulle kännas lite konstigt, men det gör det inte. Alla vet ju 

nu, alla i min nya klass vet att jag har dyslexi, och vet att jag behöver gå, så det är lätt. De flesta 
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trodde att jag skolkade eller nåt, för de frågade: Varför skolkar du …? Men då berättade jag hur 

det va, och då slutade de att fråga och sedan blev det mer att: Nu kommer hon du ska träna med! 

(IE årskurs 7) 

 

Goda effekter av träningen upplevs av båda eleverna: 

 

Det har blivit lite lättare att läsa, och bättre på stavningen, de svåra texterna har blivit lite lättare 

att läsa. (IE årskurs 5) 

  

Jo, jag tycker det har blivit bättre för att det var ett ord, såhära, vi läser ju på SO:n nu, och då var 

det ett ord som jag hade tränat på här och då kunde jag skriva det, och det vart ju bättre, och det 

är ju en massa ord, så det har ju blivit bättre tycker jag, det har blivit bra. Jag tycker det har varit 

bra och hjälpt mig. Jag skulle gärna vilja fortsätta. (IE årskurs 7) 

 

Båda eleverna känner att de kan tänka sig att fortsätta träna med listorna, kanske inte 

lika ofta, men med mer variation och större utmaningar: 

 

Njaäe, jag vill prova på nya listor, det är alltid roligt att prova på något nytt. (IE årskurs 5) 

 

Ja, kanske inte lika ofta, men, ja det skulle jag, två eller tre gånger i veckan skulle jag vilja träna, 

det skulle kännas lagom. (IE årskurs 7) 

4.3.3 Upplevelse av egen insats och motivation 

Eleverna upplever att de jobbat på ganska bra men att de hade kunnat jobba på ändå lite 

hårdare: 

 

Ganska mycket ändå, inte jättemycket, men ganska. Jag skulle kunnat ansträngt mig lite mer. 

(IE årskurs 5) 

 

Jag har ansträngt mig kanske 80-90 procent. Det känns som att jag har lite mer att ge. 

(IE årskurs 7) 

 

IE årskurs 5 beskriver den yttre motivationen som påverkat honom att faktiskt klara av 

att genomföra träningen. Efter varje träningspass fick han en stunds (10-15 minuter) 

aktivitet i gympasalen tillsammans med läraren (mig) som ”belöning” för att han tränat 

30-40 minuter med läslistorna:  

 

Sädär, lite tråkigt att sitta still i typ 20 minuter, sen är det roligt att springa runt, annars hade jag 

inte velat göra det alls, då hade jag gått därifrån. (IE årskurs 5) 

  

IE årskurs 7 lyfter fram det roliga i att faktiskt kunna läsa de flesta orden på läslistorna: 

 

Ja, ganska, jag har känt mig motiverad om det är någon lektion som jag vill missa. Det har varit 

roligt när man vet att man kan de flesta listorna så kan man komma och så känner man sig duktig 
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när man gör det. När det kommer nya listor med svåra ord så vill jag försöka lära mig de så fort 

som möjligt. Kan jag orden så blir det mycket roligare och då tänker jag, nu kan jag orden så nu 

kan jag komma och läsa dom mycket bättre än vad jag gjorde förra gången. 

(IE årskurs 7)  

4.4 Resultatsammanfattning 

En kort resultatsammanfattning ges här utifrån studiens två frågeställningar. 

4.4.1 Hur kan träning med Wendick-modellen Intensivläsning påverka avkodning 

och stavning hos två elever i årskurs 5 och årskurs 7 med diagnostiserad 

dyslexi? 

Resultat av gjorda tester, både normerade och icke normerade, visar att båda 

interventionselevernas ordavkodningsförmåga har utvecklats positivt. 

Stavningsförmågan hos eleven i årskurs 7 har förbättrats något, och hos eleven i årskurs 

5 ses ingen förändring. Förmågan att veta hur ord stavas (ortografisk 

ordavkodningsförmåga) har hos båda eleverna utvecklats något. Kontrollelevens 

ordavkodningsförmåga har utvecklats mer jämfört med interventionselevens resultat. 

Kontrolleleven fick mellan pre- och posttest en annan typ av intensivträning som kan 

förklara hans framsteg. Däremot har ingen utveckling skett vad gäller kontrollelevens 

stavningsförmåga utifrån vad testerna visar.   

4.4.2 Hur upplever två elever i årskurs 5 och årskurs 7 med diagnostiserad dyslexi 

en intensivträningsperiod i avkodning och stavning med Wendick-modellen 

Intensivläsning? 

Interventionselevernas upplevelse och motivation av läs- och stavningsträning med 

Wendick-modellens material har till övervägande delen varit positiv. Båda upplever att 

deras läsning förbättrats på så sätt att de märker av det då de läser och skriver i sitt 

skolarbete. De upplever sig kunna läsa fler och svårare ord, jämfört med tiden innan 

träningen. Båda eleverna säger sig också kunna stava bättre efter träningen.  
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5 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur träning med Wendick-modellen 

Intensivläsning kan påverka avkodning och stavning hos två äldre elever med dyslexi, 

men även deras upplevelse av och motivation under den intensiva och specifika 

avkodnings- och stavningsträningen. Inledningsvis diskuteras studiens forskningsfrågor 

och resultat utifrån tidigare forskning och i förhållande till speciallärarens yrkesroll. 

Därefter granskas och diskuteras studiens metod i en metoddiskussion. 

5.1 Intervention 

Genom en fem veckor lång intervention ville jag undersöka om träning med Wendick-

modellen Intensivläsning kunde påverka avkodning och stavning hos två äldre elever 

med diagnostiserad dyslexi. Kan en intensivträningsperiod på endast fem veckor 

förväntas visa några resultat på avkodning och stavning för äldre elever med dyslexi? 

Tidigare interventioner (Torgensen et al., 2001; Hagtvet et al., 2014; Wolff, 2011; 

Johansson, 2010) genomförda med yngre och äldre elever med läs- och 

skrivsvårigheter, har bedrivits mer intensivt (45-100 minuter/dag) och under betydligt 

längre perioder (10-12 veckor) än denna studies intervention. Trots att interventionen 

pågick under så kort tid kunde framsteg i elevernas avkodning påvisas, och för eleven i 

årskurs 7 även i stavning. För kontrolleleven, som fick lästräning under perioden mellan 

pre- och posttest, visade resultatet att ordavkodningen utvecklats väldigt bra. Denna 

studie tyder alltså på att även en kortare intervention ger effekt för äldre elever med 

dyslexi.  

 

Material, metoder och lärarkompetens i tidigare studier (Torgensen et al., 2001; Hagtvet 

et al., 2014; Wolff, 2011; Johansson, 2010) har varit av lite olika slag: träning i 

fonemisk medvetenhet, fonemisk avkodning och ordbilder, textläsning på elevernas 

nivå i mindre grupp med lärare utan specialkompetens i läsning och skrivning, träning 

där man kombinerat upprepad läsning, träning i läsförståelsestrategier och fonemisk 

medvetenhet i en-till-en-undervisning med speciellt utbildade speciallärare, samt en 

datorstyrd metod. Samtliga studier visade sig ge goda resultat. I denna studie användes 

Wendick-metoden Intensivläsning som bygger på läslistor där eleverna tränar både 

fonologisk och ortografisk lässtrategi och stavningsträning genom diktamensskrivning 

av de ord som lästs. Även kontrolleleven fick intensivträning i läsning mellan pre- och 

posttest, dock av ett annat slag än interventionseleverna då han lästränade med texter på 

anpassad nivå. Båda dessa metoder visade sig ha god effekt på elevernas avkodning. 

Möjligtvis är det så, att oavsett material eller metod, gör elever som får intensivträning, 

framsteg i sin läsning.  

 

Att i skolan tidigt utreda yngre barns ordavkodningsförmåga anses vara av stor 

betydelse då det är en tungt vägande faktor för att förutsäga elevers möjligheter till 

framgångsrika studier (Nordström, Jacobson & Söderberg, 2016). Det är ytterst viktigt 

att vi inte bara uppmärksammar elever i läs- och skrivsvårigheter, utan att vi också ser 

till att minska tidstjuvar på lektionstid (Sjöberg, 2006), att elever verkligen får den tid 
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till träning som krävs, enligt Samuelsson (2016) minst 10 timmar i veckan redan i andra 

klass, för att eleverna ska ha en chans att utveckla sin läs- och skrivförmåga.  I mitt 

uppdrag som speciallärare och när vi i dagens skola saknar en del kompetens kan det 

vara meningsfullt att handleda kollegor för att kunskaper om läs- och skrivmetoder som 

kan gagna elever med dyslexi sprids och fler elever kan få rätt hjälp. Tidsaspekten är 

något som vi alla brottas med och det gäller att vara så effektiv som möjligt i skolan och 

arbeta utifrån det forskning säger ger resultat. 

 

Høien och Lundberg (2013) menar att det är lätt att elever med dyslexi fastnar i en 

ljudningsstrategi, vilket inte är en hållbar strategi när tex ljudstridiga ord ska läsas. 

Detta visade sig väldigt tydligt när eleverna skulle läsa testet med de ljudstridiga orden i 

Wendick-materialet innan interventionen startat. De försökte båda ljuda sig genom 

orden och det fungerade naturligtvis inte alls, de var också mycket osäkra på fonem-

grafem-kopplingen och detta gjorde det ännu svårare att få till orden. Efter att 

interventionen var avslutad och eleverna tränat på de ljudstridiga strukturerna lyckades 

de, framförallt eleven i årskurs 7, att läsa betydligt fler ord i testet rätt.  

 

Att elever med dyslexi ofta är beroende av kontexten för att kunna avkoda ord korrekt 

(Høien & Lundberg, 2013) tycker jag att följande exempel är ett bevis på. Efter att ha 

genomfört testet Ordkedjor och Meningskedjor, fällde KE i årkurs 5 följande 

kommentar: ”när jag läste ordkedjor var jag ju tvungen att läsa vilket jag inte behövde 

på meningskedjorna”. Avkodningen måste vara snabb och automatisk, men även en god 

ordkunskap krävs för att eleverna ska kunna ta till sig en text (Frank & Herrlin, 2016). 

Samtliga elever som deltog i studien har god ordkunskap, vilket testet Ordkunskap 

visar, men alltför långsam och osäker avkodning för att förstå den text de läser, som 

resultatet på pretestet Läshastighet med förståelsekontroll visar. Postesternas resultat 

visar att, trots att avkodningen utvecklats hos båda interventionseleverna, är 

avkodningen troligtvis alltför ansträngande för att eleverna ännu ska kunna förstå den 

text de läser. Ordavkodningen hos kontrolleleven verkar däremot ha utvecklats så pass 

mycket att han snabbt kan avkoda och förstå text. Resultatet visar att han nu är i nivå 

med elever med typisk läsutveckling. 

 

När svenska barn ska lära sig stava är det viktigt med fonologisk och morfologisk 

medvetenhet eftersom vårt svenska skriftspråk bygger på fonemprincipen och 

morfemprincipen (Taube, 2011). De två viktigaste stavningsstrategierna är den 

fonologiska och den ortografiska, enligt Høien och Lundberg (2013). Herrström (2004) 

menar att eleverna ”måste sluta lyssna och börja tänka” (Herrström, 2004, s. 38) för att 

bli bättre på att stava. Framförallt för interventionseleven i årskurs 5 verkar den 

ortografiska ordavkodningsförmågan ha utvecklats väldigt bra, vilket skulle kunna 

hjälpa honom även då han ska stava ord.  

 

Många elever med dyslexi har ofta dålig handstil på grund av motoriska svårigheter och 

detta kan medföra att den viktiga träningen undviks (Høien & Lundberg, 2013). 

Samtidigt måste man skriva orden, helst för hand, eftersom muskelrörelsen verkar 
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hjälpa till att befästa stavningen (Lundberg, 2008). Wendick (2016) menar att eleven 

kan få skriva på iPad eller dator om det motiverar eleven till att skriva, och att talsyntes 

gärna kan användas för återkoppling på fonem- och ordnivå. IE i årskurs 5 fick skriva 

orden på iPad då han har stora svårigheter med sin motorik och handstil. Det motiverade 

honom att träna stavningen men samtidigt uteblev den ”motoriska minnesbilden” av 

orden, som Lundberg (2008) menar är viktig, vilket kan förklara att resultatet av 

träningen inte visade på någon förbättring. IE i årskurs 7 skrev alltid orden för hand och 

kanske det gav bättre effekt eftersom hennes stavningsresultat var positivt.  

 

För elever med dyslexi är ofta stavningen svårare att komma tillrätta med än 

ordavkodningen (Lundberg, 2008), vilket också Wolffs (2016) uppföljning av sin 

interventionsstudie bekräftar. Resultaten i denna studie tyder ett liknande resultat. 

Eleverna har utvecklats mer i sin avkodning än i stavningen trots att lika mycket tid 

lagts på båda. Wendick-modellen Intensivläsning är i första hand ett lästräningsmaterial, 

men kan användas för stavningsträning (Wendick, 2016). Jag har funderat på två saker 

under tiden interventionen pågick: hur mycket tid ska läggas på stavningsträning för 

elever med dyslexi om det är så svårt att komma tillrätta med, och är det rätt material 

jag använt mig av. Denna typ av reflektioner är det viktigt att vi som arbetar med elever 

med dyslexi gör. Det finns många sätt att få hjälp med stavningen då man behöver det. 

IE i årkurs 7 berättade att hennes äldre bror (som också har dyslexi) använde sig av en 

app i telefonen där han kunde säga ordet och då fick fram den rätta stavningen. Många 

bra rättstavningsprogram finns tillgängliga att använda när man skriver på dator. Att 

som lärare ha kunskap om flera olika metoder och material som kan användas för 

stavningsträning är också viktigt. Jag upplevde själv under stavningsarbetet med 

Wendick-materialet att jag kanske hade behövt jobba på ett lite annorlunda sätt och 

även med ytterligare material, speciellt utarbetat för stavningsträning, för att nå ett 

bättre resultat. För självkänslan kan det dock vara bra att uppleva sig säkrare med sin 

stavning, då samhället ställer vissa krav här. Samtidigt måste omgivningen förstå och 

acceptera att stavningssvårigheter för personer med dyslexi är svåra att komma tillrätta 

med.  

5.2 Intervjuer 

Efter avslutad intervention ville jag ta reda på hur eleverna hade upplevt den intensiva 

träningsperioden i avkodning och stavning med Wendick-modellen Intensivläsning. Jag 

ville även ta reda på om de känt sig motiverade och om de själva upplevde någon 

förändring i sin avkodning och stavning, vilket i sin tur kan påverka deras självkänsla 

som Lundberg (2010) och Taube (2013) menar är av avgörande betydelse för beteendet 

i läs- och skrivsituationer. Lundberg (2010) hävdar till och med att om man som elev 

inte är motiverad, är det högst osannolikt att man kommer tillrätta med läsproblemen. 

 

Intervjuerna, som genomfördes i samband med sista träningstillfället, visar att båda 

eleverna upplevt den intensiva läs- och stavningsträningen positiv av flera olika skäl. De 

uttalar att träningen gett effekt i deras avkodning och stavning på så sätt att de märker 

att de klarar att läsa och stava ord i sitt dagliga skolarbete i större utsträckning än 
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tidigare. Den positiva utvecklingen och upplevelsen av att kunna mer än innan verkar 

motivera eleverna att vilja fortsätta träna med listorna, vilket båda menar att de vill. 

Känslan att klara av att lära sig något nytt ökar motivationen och viljan att lära sig ännu 

mer, menar Ingvar och Eldh (2014), och detta bekräftar eleverna i min studie. Att elever 

upplever framgång i sin läsning, trots stora svårigheter och har motivation att fortsätta 

träna, torde vara aspekter att ta hänsyn till även när det gäller äldre elever med dyslexi. 

Vi i skolan måste se till att både kunskap och resurser för elever som behöver explicit 

träning i framförallt avkodning. 

 

Båda eleverna uppger att det varit bättre att öva med läslistor än på andra sätt som de 

prövat på tidigare. Orsaken till det kan vara flera: läslistorna är strukturerade och bygger 

på kartläggningar där man utgår från den nivå eleven befinner sig på, och listorna ger 

utmaningar, men även en känsla av att läsningen förbättras genom att man får läsa 

listorna om och om igen tills man kan. Detta verka stämma väl överens med vad flera 

forskare (Jenner, 2004; Ingvar & Eldt, 2014; Blomgren, 2016) anger som viktigt för att 

skapa motivation hos eleverna: tydlig uppgiftsstruktur och känslan av att man lär sig 

något nytt. Høien och Lundberg (1990) anser att det är av största vikt att elever som inte 

lärt sig läsa och skriva under de första skolåren måste få känna hur det är att lyckas och 

få uppleva känslan av att behärska något man tidigare inte kunde, vilket jag uppfattar att 

eleverna i denna studie erfor. Dagliga erfarenheter av sina läsprestationer påverkar 

elevernas självbild och elevernas självbild påverkar i sin tur beteendet i läs- och 

skrivsituationer, anser Taube (2013); även detta tycks bekräftas i intervjuerna.  

 

Elever i svårigheter behöver få mycket uppmuntran och förståelse från omgivningen för 

att kunna arbeta med det som är svårt. Om relationen mellan läraren och eleven är 

bristfällig och om eleven inte upplever att även små steg i utvecklingen är viktiga, är det 

lätt att eleven ger upp.  Läraren behöver ha förmåga att motivera eleven för att träningen 

ska orka fortsätta trots svårigheter, vilket framgår av intervjuerna att jag som lärare 

faktiskt lyckats med. Förmågan till motivation är särskilt betydelsefullt när det gäller 

lässvaga elever (Høien & Lundberg, 2013). Utan träning avstannar utvecklingen hos 

eleven. I en-till-en-undervisning och undervisning med elever i mindre grupp finns 

möjlighet för läraren att bygga upp goda relationer med eleven och följa elevens 

utveckling och ge respons även vid små framsteg.  

5.3 Metoddiskussion 

Denna studie hade endast tre deltagare, två interventionselever och en kontrollelev. En 

interventionselev förblev utan kontrollelev på grund av ett oförutsett avhopp. Resultaten 

kan därför inte generaliseras. Efter att pretesterna genomförts visade det sig att den 

kontrollelev som deltog i studien låg på en högre nivå jämfört med interventionseleven, 

vilket betyder att nivåmatchningen mellan eleverna inte stämde så väl överens. Att 

eleverna inte är perfekt nivåmatchade försvårar naturligtvis jämförelsen. Innan 

posttesterna genomfördes framkom dessutom att kontrolleleven hade fått en annan form 

av intensivträning under betydligt fler dagar än interventionseleven, mellan pre- och 

posttest, vilket ytterligare är en faktor som försvårar tolkningen av resultatet. Ett större 
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urval av deltagare med bättre nivåmatchning hade varit önskvärt för att stärka studiens 

validitet och reliabilitet. 

  

Att genomföra en intervention på fem veckor med äldre elever med dyslexi, som ofta 

har manifesta läs- och skrivsvårigheter, kan kanske ifrågasättas då interventioner av 

detta slag rekommenderas att genomföras under betydligt längre tid för att någon effekt 

ska kunna påvisas. Eleverna som deltog i studien var informerade om att deras 

deltagande i intensivträningen möjligtvis inte skulle ge någon effekt eftersom den 

varade under så kort tid, och att de kunde avbryta sin medverkan när de ville. Resultaten 

tyder dock på att elevernas ordavkodning har utvecklats positivt, och om studiens 

tidsramar hade tillåtit hade naturligtvis en längre intervention varit att föredra för att 

kunna dra några långtgående slutsatser av elevernas framsteg.   

 

Genom att komplettera interventionen med intervjuer för att utröna elevernas egen 

upplevelse av den intensiva träningsperioden med Wendick-modellen Intensivläsning, 

ger denna studie en annan, mer kvalitativ dimension, som är viktig att beakta i arbetet 

med elever med dyslexi. Jag tillåts därigenom att ta del av deras upplevelser av träning 

och läs- och stavningsutveckling som inte de kvantitativa testerna kan ge ett svar på. 

Intervjuerna genomfördes dessutom i samband med sista träningstillfället, vilket var ett 

medvetet val i syfte att få veta hur de upplevt själva träningen utan eventuell påverkan 

av posttesterna. 

 

Samma person har genomfört tester, träning, intervjuer och analyser. Om ytterligare 

personer hade avlyssnat och analyserat materialet hade studiens reliabilitet givetvis 

kunnat stärkas, men detta var inte ett tillgängligt alternativ givet studiens uppdrag. 
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6 Avslutande kommentarer 

Denna studie indikerar att intensivträning i avkodning och stavning med Wendick-

modellen Intensivläsning har nytta även för äldre elever med dyslexi. Trots att 

interventionen pågick under mycket kort tid, kunde framsteg i elevernas avkodning och 

stavning påvisas. Att eleverna får uppleva framsteg i sin avkodning och stavning stärker 

naturligtvis deras självkänsla och motivation till att fortsätta träna både avkodning och 

stavning, vilket studiens elever också vittnar om. Detta är avgörande för att elever med 

dyslexi inte ska ge upp träningen, utan enträget fortsätta öva. Intressant att notera är 

också att den kontrollelev som deltog i studien genomförde en annan typ av träning, 

som visade sig ge fina framsteg i hans läsutveckling. Här skulle man kunna hävda att 

den ena metoden inte utesluter den andra och också att all intensivträning, oavsett 

metodval, verkar främjande. Det är upp till professionen att kunna vara lyhörd och ha 

gedigna kunskaper om olika metoder för att kunna hjälpa elever med dyslexi att komma 

vidare i sin läs- och skrivutveckling. 

 

Det är också av central betydelse att visa stor förståelse för när elever med dyslexi inte 

kommer vidare i sin läs- och skrivutveckling. Idag finns många kompensatoriska 

hjälpmedel som bör kännas till och finnas tillgängliga för att kunna användas som ett 

naturligt inslag då kunskaper ska läras in. Elever med dyslexi har ofta mycket god 

förmåga att lära genom andra kanaler (syn och hörsel) och deras muntliga förmåga är 

ofta god. Dessa styrkor måste de rimligtvis få använda sig av vid både 

kunskapsinhämtning och när de ska visa sina kunskaper.  

6.1 Specialpedagogiska reflektioner och konsekvenser 

Elever med dyslexi finns på alla stadier i skolan och alla elever har rätt till hjälp på sin 

nivå. Naturligtvis är möjligheterna till god läs- och skrivutveckling större ju tidigare 

insatserna sätts in, framförallt för att elevernas självkänsla och motivation ska hållas vid 

liv, vilka är helt avgörande för att inlärning ska ske. Trots denna kunskap - ju tidigare 

insatser desto bättre - saknar skolan idag ofta de resurser och den kompetens som krävs 

för att rätt insatser sätts in tidigt. Om äldre elever med dyslexi inte fått de intensiva 

insatser som krävs i tidigt skede, behöver vi ge dem denna möjlighet i de högre 

årskurserna. Det förefaller dock så att vi har för få speciallärare i dagens skola för att 

möta de behov som finns, med tanke på att tid och kompetens är två viktiga faktorer för 

elever i läs- och skrivsvårigheter.    

 

I dagens skola saknas många behöriga lärare, speciallärare och specialpedagoger. För att 

kunna hjälpa elever i svårigheter och de elever som denna studie vill belysa, elever med 

dyslexi, behöver lärarna besitta kunskap inom ämnet. Det krävs också att vi noggrant 

prioriterar hur tiden i skolan används så att rätt insatser sätts in vid rätt tillfälle. Detta i 

sin tur kräver noggranna kartläggningar och uppföljningar utifrån varje enskild individs 

nivå, något som är särskilt viktigt för elever med dyslexi. Kartläggningar, uppföljningar 

och insatser får ju inte heller upphöra så snart eleverna blir äldre. Följer vi inte elevernas 
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läs- och skrivutveckling och inte ger de rätta insatserna, är risken stor att ingen 

utveckling sker. Följden för elever i läs- och skrivsvårigheter kan bli långtgående både i 

familjeliv och arbetsliv, om inte skolan stöttar dem på ett meningsfullt och kompetent 

sätt. 

6.2 Fortsatt forskning 

Det finns idag många kartläggningsmaterial och material för läs- och stavningsträning 

på marknaden som används för att kartlägga, utreda, följa upp och träna elever i läsning 

och stavning. Att i fortsatt forskning utforma kartläggningsmaterial och metoder, väl 

förankrade i forskning, för tillämpning i skolans arbete med elever med diagnostiserad 

dyslexi vore ytterst viktigt. Ett första steg i detta arbete kunde bestå i att genomföra 

vetenskapliga utvärderingar av befintligt material och modeller som används vid 

dyslexiutredningar och insatser. Att genomföra longitudinella studier med elever med 

dyslexi för att skapa evidens för de material och modeller som finns tillgängliga skulle 

vara till stor hjälp för oss speciallärare och lärare som dagligen möter dessa elever.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev rektorer 

Hej! 

Jag har nu pratat med speciallärare, mentorer, elever och vårdnadshavare om deltagande 

i min studie, som är en del i mitt examensarbete i min utbildning till speciallärare vid 

Umeå universitet. Det finns xxx elever på din skola som tackat ja till att delta i min 

studie under höstterminen 2016.  

 

Jag kommer att träffa varje elev enskilt, vid ett eller flera tillfällen, för en djupare 

kartläggning av avkodnings- och stavningsförmågan. Eleverna kommer att få göra lite 

olika tester i avkodning och stavning som både ni, eleven och elevens vårdnadshavare, 

kommer att få ta del av. Efter fyra-sex veckor kommer jag att genomföra samma tester 

igen (troligtvis vecka 45). Perioden mellan testerna kommer en av eleverna att delta i 

sin ordinarie, planerade undervisning, och en elev kommer att delta i interventionen.  

 

Eleven som får interventionen kommer mellan testerna att få enskild, specifik träning 

med mig vid ca 20 tillfällen, ca 30-40 minuter per gång. Eleven som inte får 

intervention kommer att erbjudas samma träning då studien har slutförts (troligtvis 

under våren 2017). 

 

Studiens syfte är att undersöka vilka effekter intensivläsning kan ge för äldre elever med 

diagnostiserad dyslexi. Jag avser att särskilt belysa (interventionens) träningens och 

materialets roll för både avkodnings- och stavningsutveckling. Detta kräver en 

djupgående kartläggning av elevernas avkodnings- och stavningsförmåga, för att ta reda 

på vad deras specifika svårigheter består i, såväl före som efter (interventionen) 

träningen. Frågeställningen som jag söker svar på i min studie är:  

 Hur kan träning med Wendick-modellen Intensivläsning påverka avkodning och 

stavning hos två äldre elever i årskurs fem och årskurs sju med diagnostiserad 

dyslexi? 

Jag vill särskilt poängtera: 

 att deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, 

 att allt material i studien behandlas konfidentiellt 

 att alla uppgifter som samlas in under studiens gång endast nyttjas av mig i 

denna studie. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig: 

madeleine.wikstrom@utb.xxx.se 

070-xxx xx xx, xxxx-xxx xx 

Handledare för arbetet är bitr. lektor Maria Rosenberg, Institutionen för språkstudier, 

Umeå universitet, maria.rosenberg@umu.se  

 

Med vänliga hälsningar 

Madeleine 

 

mailto:madeleine.wikstrom@utb.xxx.se
mailto:maria.rosenberg@umu.se


 

Bilaga 2 

Informationsbrev mentorer och speciallärare 

Hej! 

Jag har nu pratat med elever och vårdnadshavare om deltagande i min studie, som är en 

del i mitt examensarbete i min utbildning till speciallärare vid Umeå universitet. Det är 

xxx elever på er skola som tackat ja till att delta i min studie under höstterminen 2016 

(ytterligare xxx elever deltar i min studie).  

 

Jag kommer att träffa varje elev enskilt, vid ett eller flera tillfällen, för en djupare 

kartläggning av avkodnings- och stavningsförmågan. Eleverna kommer att få göra lite 

olika tester i avkodning och stavning som både ni, eleven och elevens vårdnadshavare, 

kommer att få ta del av. Efter fyra-sex veckor kommer jag att genomföra samma tester 

igen (vecka 45). Perioden mellan testerna kommer en av eleverna att delta i sin 

ordinarie, planerade undervisning, och en elev kommer att delta i interventionen.  

 

Eleven som får interventionen kommer mellan testerna att få enskild, specifik träning 

med mig vid ca 20 tillfällen, ca 20-40 minuter per gång. Eleven som inte får 

intervention kommer att erbjudas samma träning som interventionseleven, då studien 

slutförts (våren 2017). 

 

Studiens syfte är att undersöka vilka effekter intensivläsning kan ge för äldre elever med 

diagnostiserad dyslexi. Jag avser att särskilt belysa interventionens (träningens) och 

materialets roll för både avkodnings- och stavningsutveckling. Detta kräver en 

djupgående kartläggning av elevernas avkodnings- och stavningsförmåga, för att ta reda 

på vad deras specifika svårigheter består i, såväl före som efter interventionen 

(träningen). Frågeställningen som jag söker svar på i min studie är:  

 Hur kan träning med Wendick-modellen Intensivläsning påverka avkodning och 

stavning hos två äldre elever i årskurs fem och årskurs sju med diagnostiserad 

dyslexi? 

 

Jag vill särskilt poängtera: 

 att deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, 

 att allt material i studien behandlas konfidentiellt, 

 att alla uppgifter som samlas in under studiens gång endast nyttjas av mig i 

denna studie. 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig: 

madeleine.wikstrom@utb.solleftea.se 070-315 49 33, 0620-60012 

 

Handledare för arbetet är bitr. lektor Maria Rosenberg, Institutionen för språkstudier, 

Umeå universitet, maria.rosenberg@umu.se  

 

Med vänliga hälsningar 

Madeleine 

mailto:madeleine.wikstrom@utb.solleftea.se
mailto:maria.rosenberg@umu.se


 

Bilaga 3 

Informationsbrev elev och vårdnadshavare 

Hej! 

 

Vi har ju pratats vid om xxx deltagande i min studie, som är en del i examensarbetet i 

min utbildning till speciallärare vid Umeå universitet. Jag vill med detta brev skriftligt 

informera om vad deltagandet i min studie innebär för er och xxx.  

 

Jag kommer att träffa xxx enskilt, vid ett eller flera tillfällen, för en djupare kartläggning 

av avkodnings- och stavningsförmågan. xxx kommer att få göra lite olika tester i 

avkodning och stavning som både ni och xxx kommer att få ta del av. Efter fyra-sex 

veckor (troligen vecka 45) kommer jag att genomföra samma tester igen. Perioden 

mellan testerna kommer xxx att delta i sin ordinarie, planerade undervisning.  

 

Jag kommer att göra samma tester med en annan elev i samma ålder. Den eleven 

kommer mellan testerna att få enskild, specifik träning med mig vid ca 20 tillfällen, ca 

20-40 minuter per gång. Om xxx och ni vill kommer xxx att erbjudas samma träning 

som denna elev, efter att studien slutförts, (troligtvis under vårterminen 2017).  

 

Studiens syfte är att undersöka vilka effekter intensivläsning kan ge för äldre elever med 

diagnostiserad dyslexi. Jag avser att särskilt belysa interventionens (träningens) och 

materialets roll för både avkodnings- och stavningsutveckling. Detta kräver en 

djupgående kartläggning av elevernas avkodnings- och stavningsförmåga, för att ta reda 

på vad deras specifika svårigheter består i, såväl före som efter interventionen 

(träningen). Frågeställningen som jag söker svar på i min studie är:  

 Hur kan träning med Wendick-modellen Intensivläsning påverka avkodning och 

stavning hos två äldre elever i årskurs fem och årskurs sju med diagnostiserad 

dyslexi? 

 

Jag vill särskilt poängtera: 

 att deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, 

 att allt material i studien behandlas konfidentiellt, 

 att alla uppgifter som samlas in under studiens gång endast nyttjas av mig i 

denna studie. 

 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig: madeleine.wikstrom@utb.xxx.se 

070-xxx xx xx, xxxx-xxx xx 

 

Handledare för arbetet är bitr. lektor Maria Rosenberg, Institutionen för språkstudier vid 

Umeå universitet: maria.rosenberg@umu.se  

 

Med vänliga hälsningar 

Madeleine 

mailto:madeleine.wikstrom@utb.xxx.se
mailto:maria.rosenberg@umu.se


 

Bilaga 4 

 

Blankett för samtycke angående deltagande i examensarbete 
om Wendick-modellen Intensivläsning 

Återlämna denna blankett ifylld till mentor eller speciallärare senast 2016-09-30. 

 

Jag/vi har tagit del av information om examensarbetet angående Wendick-modellen  

Intensivläsning, en interventionsstudie och vet att: 

 
 Det är helt frivilligt att du som vårdnadshavare ger ditt samtycke för att delta i studien.  

 Du kan som vårdnadshavare när som helst meddela att ditt barns resultat inte ska ingå i studien 

utan förklaring och utan att det kommer att påverka ditt barns situation på något sätt.  

 Ditt barns uppgifter kommer enbart att behandlas av speciallärarstudent Madeleine Wikström 

och barnets lärare.  

 Resultatet från interventionen kommer att publiceras i ett examensarbete, där enskilda deltagares 

resultat kommer att redovisas. Dessa resultat är helt avidentifierade. Det innebär att inga namn 

på deltagare, skola eller kommun kommer att röjas. 

 Examensarbetet kan komma att publiceras på Umeå Universitetsbiblioteks plattform, Diva. Där 

finner man bl. a examensuppsatser och samtliga publikationer skrivna på Umeå Universitet. 

 Handledare är bitr. lektor Maria Rosenberg, Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet. 

 

Barnets namn: _________________________________________ 
 
 JA, jag/vi samtycker till att vårt barn deltar i interventionsstudien om Wendick-modellen. 

 
 NEJ, jag/vi vill inte att mitt barn deltar i interventionsstudien om Wendick-modellen. 

 

 

Ort och datum: ___________________________________________                

 

Målsmans underskrift:                   Målsmans underskrift: 

 

 

__________________________________        ________________________________ 

 

Namnförtydligande:                    Namnförtydligande: 

 

 

__________________________________       _________________________________ 

 

 



 

Bilaga 5 

 

Intervjuguide 
 

 Hur upplever du att det varit att träna din läsning och stavning med listorna? 

 

 Hur upplever du att det varit att träna med listorna jämfört med att träna 

läsning och stavning på annat sätt? 

 

 Skulle du vilja fortsätta träna din läsning och stavning med listorna? 

 

 Hur upplever du att det är att lämna klassen för att gå iväg och träna din 

läsning och stavning enskilt med en lärare? 

 

 Har din läsning och stavning påverkats av träningen med listorna? 

 

 Hur upplever du att din egen insats i träningen har varit? 

 

 Har du känt dig motiverad att träna din läsning och stavning med listorna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 6 

Test- och kartläggningsmaterial 
  
DLS (Järpsten & Taube, 2010)  

DLS är ett diagnostiskt läs- och skrivprov för skolår 4-6. Testerna är standardiserade 

och normerade för årskurs 4-6 i grundskolan och anses ha god reliabilitet och validitet. 

Jag har använt mig av tre delprov. 

a) Rättstavning version 1 – Prövar elevens stavning av vanliga ord. I huvudsak prövas 

den ljudenligt grundade stavningen, men några uppgifter innehåller dubbelteckning och 

ljudstridig stavning. Testet innehåller 36 ord, insatta i meningar som dikteras av läraren. 

 

b) Läshastighet med förståelsekontroll (Draken i månskenet) – Prövar  elevens förmåga 

att läsa snabbt med bibehållen förståelse. Testet läses tyst och består av en 

sammanhängande text med uppgifter. I texten finns parenteser (distraktioner) utlagda 

med jämna mellanrum som innehåller tre alternativa ord,  varav ett passar in i 

textsammanhanget. Eleven markerar det ord i parentesen som hon/han tycker passar 

bäst.  Testet innehåller 35 uppgifter och är tidsbegränsat till sex minuter.   

 

c) Ordförståelse – Prövar elevens allmänna förmåga att förstå ord och uttryck hämtade 

ur texter för aktuella åldrar. Eleverna i denna studie har diagnosen dyslexi, därför lästes 

fraser och svarsalternativen upp för dem så förståelsen inte skulle hindras av svag 

avkodningsförmåga. Testet omfattar 40 prövningsord eller uttryck som ingår i en fras 

och som avslutas med fyra svarsalternativ där eleven markerar ett av dem. 

 

DLS (Järpsten, 2002)  

DLS är ett diagnostiskt läs- och skrivprov för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet. Testerna 

är standardiserade och normerade för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet. Reliabiliteten för 

Rättstavning och Ordförståelse anses som mycket tillfredsställande. Ingen beräkning av 

reliabilitet för  Läshastighet är gjord. Två validitetsundersökningar har genomförts och 

visar att validiteten är relativt god. Jag har använt mig av tre delprov: 

a) Rättstavning version A – Prövar elevens stavningsförmåga vid skrivning av vanliga 

ord (ljudenligt stavade ord, dubbelteckning och ljudstridigheter). Testet innehåller 36 

ord, insatta i meningar som dikteras av läraren.  

 

b) Läshastighet med förståelsekontroll version A (Dödens grottor) – Prövar elevens 

förmåga att läsa snabbt med bibehållen förståelse. Testet läses tyst och består av en 

sammanhängande text med uppgifter. I texten finns parenteser (distraktioner) utlagda 

med jämna mellanrum som innehåller tre alternativa ord,  varav ett passar in i 

textsammanhanget. Eleven markerar det ord i parentesen som hon/han tycker passar 

bäst.  Testet innehåller 36 uppgifter och är tidsbegränsat till fem minuter.   

 

c) Ordförståelse version A – Prövar elevens allmänna förmåga att förstå ord och uttryck 

hämtade ur texter för aktuella åldrar. Eleverna i denna studie har diagnosen dyslexi, 

därför lästes fraser och svarsalternativen upp för dem så förståelsen inte skulle hindras 



 

av svag avkodningsförmåga. Testet omfattar 34 prövningsord eller uttryck som ingår i 

en fras och som avslutas med fyra svarsalternativ där eleven markerar ett av dem. 

  

H4 (Franzén, 2007, Lindahl, ?)  

H4 tillkom på 1950-talet av Fil dr Rikard Lindahl och är ett läshastighetsprov där eleven 

högt ska läsa så många ord som möjligt på en minut. Det finns tre olika listor att 

använda: H1 som läses innan lästestet som en slags uppvärmning, därefter H4 eller H5 

för själva testningen. Endast listorna H4 och H5 finns tillgängliga i Franzén (2007). 

Listorna läses från vänster till höger och börjar med mycket enkla ord på två bokstäver 

varefter orden ökar i svårighetsgrad. Testet är standardiserat och normerat för årskurs  

1-6 i grundskolan. Normeringen är gjord vid två tillfällen under ett läsår, första oktober 

(1954) årskurs 2-6 och tionde maj (1955) årskurs 1-6 och ingen nyare normering är 

gjord. 100 pojkar och 100 flickor i varje klass deltog i normeringen. 

 

LäsKedjor-2 (Jacobsson, 2014) 

Testet används för bedömning av hur långt en person kommit i sin 

avkodningsutveckling och kan ges vid upprepade tillfällen för att följa en individs 

läsutveckling. Minneseffekten bedöms som ringa. LäsKedjor-2 består av tre deltest (se 

a, b, c, nedan) som genomförs direkt efter varandra och varje test är tidsbegränsat till två 

minuter. Testet är standardiserat och normerat för årskurs 1 i grundskolan till och med 

årskurs 1 på gymnasiet. Reliabiliteten anses vara god och validiteten anses vara 

tillfredsställande. 

 

a) Bokstavskedjor - Uppgiften i Bokstavskedjor är att markera ett streck mittemellan par 

av lika bokstäver i en sekvens av bokstavskedjor tex ksbbssoofe. Två streck dras på 

varje kedja. Syftet med testet är att få en uppfattning om elevens motorisk-perceptuella 

snabbhet.  

 

b) Ordkedjor - Uppgiften i Ordkedjor är att markera var mellanrummen ska vara i en 

sekvens av tre sammanskrivna ord tex snöbåtko. Två streck dras på varje kedja. 

Ordlängden varierar mellan två och sju bokstäver och mäter ordavkodningsförmåga.  

 

c) Meningskedjor – Uppgiften i Meningskedjor är att markera var punkterna i de 

sammanskrivna meningarna bör sättas. Meningar är sammanskrivna utan inbördes 

relation tex pojken lekte med en fotboll vi vill bada idag kan du hämta frukten. Två 

streck dras på varje kedja. Utöver ordavkodning testas här också elevens semantiska och 

grammatiska förmåga vid läsning.  

 

LäSt, (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund, 2016)  

LäSt är ett material som innehåller tester för läsförståelse, läsning och stavning. Jag har 

använt mig av två avkodningstester (se a, b nedan). Testet är standardiserat och 

normerat för årskurs   1-6 i grundskolan. Testet anses ha god reliabilitet och validitet. 

 

a) Avkodning Nonord -  Mäter elevens alfabetiska läsning som är ett viktigt steg på 

vägen mot ortografisk läsning men även en viktig lässtrategi när man möter nya ord i en 



 

text. Prövningen inleds med att eleven får läsa fem övningsord som vid felläsning ska 

korrigeras och ges rätt uttal av testledaren. Därefter läses två versioner (A+B) med en 

tidsbegränsning på 45 sekunder vardera.  Orden läses högt och vertikalt (uppifrån och 

ner). Antal korrekt lästa ord i de två versionerna (A+B) läggs samman. 

 

b) Avkodning Ord -  Ger eleven möjlighet att läsa ord ortografiskt, men kan naturligtvis 

också läsas med en alfabetisk avkodning. Prövningen inleds med att eleven får läsa fem 

övningsord som vid felläsning ska korrigeras och ges rätt uttal av testledaren. Därefter 

läses två versioner (A+B) med en tidsbegränsning på 45 sekunder vardera.  Orden läses 

högt och vertikalt (uppifrån och ner). Antal korrekt lästa ord i de två versionerna (A+B) 

läggs samman. 

 

Ordavkodning (Olofsson, 1998) 

Detta test mäter två komponenter av läsning, fonologisk ordavkodningsförmåga och 

ortografisk ordavkodningsförmåga och består av två häften (se a, och b nedan) där dessa 

förmågor prövas. Orden läses tyst och är tidsbegränsade till två minuter. Testet är 

standardiserat och normerat för årskurs 4 tom årskurs 9 där ca 350 elever för varje klass 

deltog i normeringen. Testets reliabilitet och validitet anses vara tillfredsställande. 

 

a) Vilket låter rätt – Prövar fonologisk ordavkodningsförmåga. Kunna avgöra vilket 

nonsensord som låter lika som ett känt ord tex Vilket av orden rolva, jädda, spimol, 

låter som ett riktigt ord? Testet har 20 rader text på varje sida med tre till fyra ord per 

rad, sammanlagt 80 uppgifter. Uppgiften består av att stryka under det ord som låter 

rätt. Några övningsuppgifter finns på första sidan. 

  

b) Vilket är rätt – Prövar ortografisk ordavkodningsförmåga. Kunna avgöra vilken 

ortografisk form (stavning) som är rätt av två olika ord (stavningar) med lika fonologisk 

form (uttal) tex  Vilket av orden är rätt stavat, vämm eller vem? Testet har 20 rader text 

på varje sida med två ord per rad, sammanlagt 140 uppgifter. Uppgiften består av att 

stryka under det ord som är rätt stavat. Några övningsuppgifter finns på första sidan. 

 

Rotfrukt (Herrström, 2004)  

I materialet finns ett morfologiskt diktamensprov för årskurs 4-6 som avser att mäta i 

vilken grad eleverna har börjat utveckla en morfologisk strategi för stavning och insett 

att ordets uppbyggnad ofta spelar en avgörande roll för hur det stavas. Om ordet tex är 

sammansatt så påverkar detta ofta morfemets uttal (ljudbilden) men detta får inte 

påverka stavningen. Elever som felstavar tex skogsstig, och skriver skoksstig, saknar 

sådan insikt. Testet består av 33 meningar och i varje mening ingår ett ord som ska 

skrivas, alltså 33 ord. Enligt Herrström ska eleverna klara provet om man behärskar 

ljudenlig stavning och tänker ordstrukturellt. Testet är utprovat på få elever/klass (åk 4 - 

58 st, åk 5 -  147 st, åk 6 - 97 st) vid ett tillfälle och ingen reliabilitet eller validitet finns 

angivet. Medelvärden för varje klass finns för alla elever, pojkar, och flickor, och det är 

noggrant beskrivet hur testet ska genomföras (standardiserat). 

 

Ord-per-minut (Wendick, 2016) 

Testet är ett läshastighetsprov som läses högt och är tidsbegränsat till en minut. Orden 

läses från vänster till höger och det är 10 ord på varje rad och börjar med ord på två 



 

bokstäver och svårighetsgraden ökar sedan succesivt i både ordlängd och komplexitet. 

Testet innehåller sammanlagt 150 ord. Testet är standardiserat men ej normerat.  

 

Nonsensord, Innehållsord 1, Innehållsord 2 och Ljudstridiga ord (Wendick, 2016) 

Dessa test (kartläggningar) genomförs för att veta var i materialet man ska börja arbeta 

och för att ge läraren stöd i att veta vilken ordlängd och ordkomplexitet som eleven 

behärskar och vad eleven är i behov av att träna. Kartläggningen är kvalitativ, 

genomförs därför inte på tid. Nonsensord och Innehållsord 1 har en progression (ökande 

svårighetsgrad) från ord med en stavelse k-v (konsonant-vokal) till ord med två 

stavelser med konsonantförbindelser (k-k-k-v-k-k-v), och det är nio ord på varje rad. 

När eleven börjar avkoda fel avbryts kartläggningen, och det är här det avgörs var i 

materialet eleven ska börja träna dvs vilka ordlistor man ska starta med. Orden i testet 

Ljudstridiga ord är blandade och därför behöver eleven läsa alla ord i detta test, 

sammanlagt 105 ord, för att veta vilka ljudstridigheter som behöver tränas. Innehållsord 

1 och Innehållsord 2 prövar även ord med 3-5 stavelser, b/d förväxlingar, ändelser, 

högfrekventa ord, prefix, sufix, sammansatta ord, binde-s, konsonantmöte och 

reversaler. Testen är standardiserade men ej normerade. 

 

Stapeldiagram och Lässtegar (Wendick, 2016) 

Till Ord-per-minut finns ett stapeldiagram där man kan fylla i antal lästa ord före och 

efter träning för att eleven ska få en visuell bild av hur ordavkodningen utvecklas.  

 

Det finns tre olika Lässtegar: Lässtege 1 - Nonsensord, Lässtege 2 -  Innehållsord 1/2 

och Lässtege 3 – Ljudstridiga/dubbeltecknade. Lässtege 1 har 11 steg där första steget är 

att klara grafem-fonem därefter en ökande progression från en stavelse till två stavelser 

med konsonantförbindelser. Lässtege 2 har 25 steg där de första 13 stegen har en 

ökande progression från grafem-fonem till två stavelser med konsonantförbindelser, 

därefter följer steg som färgläggs allteftersom man klarat av det område man övat på. 

Lässtege 3 har 12 steg som färgläggs efter varje avklarat steg, utifrån det område man 

arbetat med. Efterhand som eleven klarat av läslistor färglägger man varje steg och får 

därmed en tydlig bild av vad man kan och vad som är nästa steg i träningen och 

läsutvecklingen. 
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