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Abstract 

 

This study investigated whether repeated reading can enhance reading fluency for 

students with little or no education, studying Swedish tuition for immigrants. The work 

was based on the question: Is there any difference in learning effects / degree of 

learning, depending on whether the repeated reading is done individually with the 

special education teacher, with a peer in the classroom, or individually conducted silent 

reading? To investigate that, three interventions were done: repeated reading 

individually with the special education teacher, repeated reading in pairs and individual 

silent reading of literary books. The students who had repeated reading individually 

with special teachers improved their word decoding skills compared to the other two 

intervention groups. The students who had repeated reading with a peer in the 

classroom improved their word decoding skills more than the silent reading group. 

Students who had individual silent reading improved mainly their reading speed. The 

results showed that none of the groups improved both of the components of reading 

fluency, decoding and reading speed. The conclusion is that more studies are needed to 

find methods that enhance reading skills and test materials that work for low-educated 

students in Swedish tuition for immigrants.  
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1 Inledning 

Det svenska samhället ställer allt högre krav på medborgarnas läs- och skrivförmåga 

(Høien & Lundberg, 2013; Myrberg, 2000). För att kunna vara en del i ett demokratiskt 

samhälle behöver medborgarna kunna ta del av samhällets information vilket innebär att 

varje medborgare behöver kunna läsa och skriva. Detta läs- och skrivkrav är inte 

detsamma i en del av de länder där våra nysvenskar kommer ifrån (Franker, 2004). De 

som flyttar till Sverige och har ett annat språk än svenska, norska eller danska får 

studera utbildningen svenska för invandrare (sfi), vilket är en språkutbildning, där de 

förutom att lära sig det nya språket, om behov finns, får lära sig att läsa och skriva. 

Målet är att varje student, med utgångspunkt i vilka behov och förutsättningar den har, 

utvecklar sin kompetens och sina kunskaper för att förbättra sina förutsättningar i 

arbets- och samhällsliv (SFS, 210:800, kap. 20. 2 §). 

Det finns flera områden som är en utmaning för vuxna elever med svenska som 

andraspråk som studerar utbildningen svenska för invandrare (sfi). Eleverna ska lära sig 

kommunicera både skriftligt och muntligt på det nya språket och för vissa inlärare har 

svenskan både nya språkljud och ett nytt skriftspråk. Denna utbildning som är en del av 

vuxenutbildningen fördelar elever i tre studievägar utifrån vilka tidigare studier de har. 

Exempelvis studerar elever som har ringa eller inga tidigare studier i studieväg 1 och 

elever som har gymnasie- och/eller universitetsutbildning i studieväg 3. Jag som är 

lärare i utbildningen i svenska för invandrare och arbetar med elever som har ringa eller 

inga tidigare studier upplever att det största problemet är att eleverna hindras framgång i 

studierna på grund av deras svaga avkodningsförmåga. För att kunna läsa och förstå 

skriftliga instruktioner och information behövs en korrekt ordavkodning men även en 

funktionell läshastighet. Detta är de två komponenterna som behövs för ett fungerande 

läsflyt. Av den anledningen kommer jag att inrikta mig på att undersöka arbetssätt som 

förbättrar läsflytet för elever som studerar i studieväg 1.  

 

På SFI läser eleverna svenska med fokus på läs- och hörförståelse samt skriva och prata. 

Läs- och skrivinlärningen ska löpa parallellt under elevernas studier i utbildningen i 

svenska för invandrare (SKOLFS 2012:13), men detta ses ofta som en svårighet då 

elever som inte har en fungerande läsförmåga studerar i samma klassrum som elever 

med längre studiebakgrund. Det är även svårt för eleverna att bli godkända på SFI-
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kursernas läsdelar när de inte har tillräcklig avkodningsförmåga. Det spelar egentligen 

ingen roll att de kanske förstår språket när de inte kan koda av orden och meningarna. I 

min kommun startade SFI en C-grupp i studieväg 1 för att samla elever med liknande 

skolbakgrund i syfte att kunna ge bättre stöd till eleverna för de svårigheter de har. 

Förhoppningen var att kunna få ett högre antal SFI-D godkända elever från studieväg 1 

och i förlängningen fler arbetsföra människor. Försöket gav resultat men är väldigt 

tidsineffektivt eftersom eleverna behöver lång tid på sig för att bli godkända, och tyvärr 

är det fortfarande alltför många som blir utskrivna från SFI för att de inte gör förväntade 

framsteg. I dagsläget finns inte så många speciallärare som arbetar med vuxna 

andraspråkare men förhoppningsvis blir det fler och fler eftersom behov finns även där. 

Inte heller finns det utredningsmaterial speciellt utarbetat för att passa denna elevgrupp 

vilket gör det svårt för speciallärare att veta vilket problem en elev har samt vilka 

arbetssätt som kan hjälpa elever med lässvårigheter. Det finns ett behov av att utvärdera 

vilka läsutvecklingsmetoder som kan ge en förbättrad läsförmåga för vuxna läsare med 

svenska som andraspråk och svag läsförmåga. Om läsflytet hos eleverna förbättras, tror 

jag att även fler skulle kunna nå godkända betyg i kurs C och D, och i förlängningen bli 

självförsörjande svenska medborgare. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie är att undersöka om fem veckors upprepad läsning kan förbättra 

läsflytet för elever som studerar utbildningen i svenska för invandrare i studieväg 1. 

 

Frågeställningar 

Fråga 1: Föreligger det någon skillnad i avkodning av ord beroende på om den 

upprepade läsningen sker enskilt med speciallärare, som upprepad läsning med 

läskompis i klassrummet eller som individuell tyst läsning av skönlitterär bok? 

 

Fråga 2: Föreligger det någon skillnad i avkodning av nonord beroende på om den 

upprepade läsningen sker enskilt med speciallärare, som upprepad läsning med 

läskompis i klassrummet eller som individuell tyst läsning av skönlitterär bok? 

 

Fråga 3: Föreligger det någon skillnad i läsning på textnivå beroende på om den 

upprepade läsningen sker enskilt med speciallärare, som upprepad läsning med 

läskompis i klassrummet eller som individuell tyst läsning av skönlitterär bok?  
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2 Bakgrund 

I kapitel två presenteras bakgrund till studien, de teoretiska utgångspunkter studien vilar 

på, samt den tidigare forskning som finns inom detta.  

2.1 Utbildningen svenska för invandrare 

Enligt Myrberg (2000) möter invandrare som kommer till Sverige ett samhälle som 

ställer högre krav på läs- och skrivförmåga än i många andra länder. Omkring år 2000 

kunde var tredje invandrare inte ta del av den skriftliga information de nåddes av ute i 

samhället och många hade inte tillräcklig utbildningsbakgrund vilket innebar att nära 

hälften stannade på den lägsta läs- och skrivförmågenivån. Utbildningsbakgrunden hos 

invandrare var då starkt kopplat till arbete vilket innebar att de med mer 

utbildningsbakgrund hade lättare att få arbete. Detta ställer enligt Myrberg (2000) höga 

krav på kunskaper hos lärarna som undervisar i utbildningen svenska för invandrare. 

Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) organiseras i tre studievägar (SKOLFS 

2012:13). Lokala avvikelser kan finnas men vanligen finns två kursnivåer i varje 

studieväg. Studieväg 1 vänder sig först och främst till de elever som har ingen eller liten 

studievana. Eleverna startar i kurs A och fortsätter i kurs B. I studieväg 2 kan elever 

som har några års studier sedan tidigare, starta sin svenska som andraspråksutbildning i 

kurs B och sedan fortsätta i kurs C när de blivit godkända i kursen. Till studieväg 3 

hänvisas de elever som har ytterligare några års studier. De startar sina studier i kurs C 

och avslutar i kurs D vilken är den sista kursen i SFI. Om en elev behöver 

grundläggande läs- och skrivinlärning, ska eleven kunna erhålla denna parallellt med 

sina studier i svenska som andraspråk. Varje kurs har nationella kunskapskrav vilket 

innebär att elevernas kunskaper ska bedömas och betygsättas i hörförståelse, 

läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. Eleverna 

ska kunna använda det svenska språket på ett begripligt sätt i vardags-, samhälls- och 

arbetsliv så läraren ska kunna göra en helhetsbedömning av elevens språkliga förmåga. 

Vilka har rätt att studera på SFI enligt skollagen (SFS 2010:800)? För att få studera på 

SFI måste personen bo i Sverige och vara folkbokförd här, ha fyllt 16 år och sakna 

grundläggande svenskakunskaper. Undantag till reglerna är en finsktalande person, 

boende nära gränsen till Sverige, vilken kanske arbetar i Sverige och av den 

anledningen behöver förbättra sina svenskakunskaper. Personer från Norge och 
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Danmark har inte rätt att studera på SFI. Personen har rätt att studera på SFI oavsett 

funktionshinder. 

2.2 Läsning 

Denna studie går inte närmare in på läsinlärning. Den kommer heller inte beröra 

läsförståelse i någon större omfattning. I stället kommer den att ta upp läsprocessen, och 

läsflyt vilka är sammankopplade med syftet till denna studie. Tyvärr är studier gjorda på 

vuxna svenska som andraspråkselever begränsad och det skulle behövas fler studier 

med kvalitativ och kvantitativ design som undersöker lärare och studerande (Lundgren, 

Rosén & Jahnke, 2017).  

 

I min studie gjordes en läsintervention på elever som har ringa eller inga tidigare 

studier. Samtliga har haft begränsade möjligheter att lära sig läsa och skriva och några 

kunde varken läsa eller skriva när de kom till Sverige (Wedin, Rosén, Rasti & Hennius, 

2016). Eleverna som har ringa tidigare studier refererar jag till UNESCO:s definition 

som baslitterata vilket innebär att de kan läsa en enkel text med ett känt innehåll. Min 

förhoppning med studien är att kunna hjälpa eleverna att bli funktionellt litterata och få 

de läs- och skrivkunskaper som behövs för att kunna medverka och fungera i det 

svenska samhället (UNESCO, 2001).   

 

Före läsinterventionen var elevernas läsning ofta oprecis och långsam. Flera elever 

gissar orden och byter plats på bokstäver, bil läses som bli, vilket innebär att sambandet 

mellan bokstav och ljud inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt (Hagtvet, 2009). 

Mycket tyder på att de flesta av eleverna är nybörjarläsare eftersom de har en långsam 

läshastighet och liten förståelse för det lästa (Samuels, 1997). Några få elever har 

kommit till noggrannhetsstadiet, då de har ganska bra precision trots att de behöver 

koncentrera sig på läsningen vilket gör den långsam och utan känsla. Förståelsen 

fungerar inte tillfredsställande för eleverna. Förhoppningen med läsinterventionen är att 

eleverna ska närma sig det automatiska stadiet där de inte ska behöva lägga energi på 

avkodning och då lästempot blivit radikalt snabbare och förståelsen av det lästa endast 

ska vara beroende av elevernas språkförståelse. 
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Genom åren har det funnits olika syn på vad läsning innebär och hur en person lär sig 

läsa. I den här studien ses läsning som en process mellan tre komponenter avkodning, 

förståelse och språkförmåga, vilka måste fungera för en fullgod läsning. Om inte 

avkodningen fungerar kan inte läsaren förstå det den läser och omvänt, om avkodningen 

fungerar men ingen förståelse finns kan inte läsningen fungera. Ökad 

avkodningsskicklighet ger inte ökad läsförståelse om textmassan har nya ord som inte är 

tillgängliga i det inre lexikonet (Hoover & Gough, 1990). En teoretisk utgångspunkt till 

denna studie är att en läsare behöver en korrekt ordavkodning men även en funktionell 

läshastighet för att kunna läsa och förstå skriftliga instruktioner och information. Detta 

är tillika de två komponenterna som behövs för ett fungerande läsflyt (Samuels, 1997; 

Nation, 2009) och är en orsak till att jag inriktade mig på att undersöka arbetssätt som 

förbättrar läsflytet för elever som studerar i studieväg 1.  

2.2.1 Läsprocess 

Studierna går vanligen långsamt framåt för sfi-elever med ringa eller inga studier från 

hemlandet. Utvecklingen för flera av eleverna som medverkar i denna studie har med 

tiden nästan stannat upp. En teori är att ju högre upp i sfi-studierna eleverna kommit, 

har texterna blivit alltför komplicerade vilket medfört att elevernas läsproblem visat sig 

allt mer. (Carlström, 2010).  

 

En skicklig läsare pendlar automatiskt mellan direkt ortografisk och indirekt fonologisk 

strategi i dual-route-modellen (Coltheart & Atkins, 1993; Høien & Lundberg, 2013; 

Carlström, 2010). Denne startar med en visuell analys av det som ska läsas, registrerar 

varje bokstav och delar in ordet i segment. Därefter sker en ortografisk igenkänning i 

lexikonet (läsarens långtidsminne för ord). Om ordet inte känns igen startar en 

fonologisk omkodningsprocess där ortografiska enheter (ordbilder) omkodas till 

fonologiska enheter (bokstavsljud), för att sedan färdas vidare till fonologiskt 

korttidsminne för lagring och bearbetning. Där ljudas de fonologiska segmenten 

samman till i en fonologisk syntesprocess för att fonologisk ordigenkänning ska kunna 

ske i lexikonet. Om läsning definieras som att enbart handla om avkodningsförmågor 

skulle lässvårigheter kunna elimineras genom träning av denna förmåga (Kamhi, 2009). 
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De andraspråkselever som medverkar i studien har inte drillats i avkodning sedan deras 

första läsinlärning för att utveckla sin läsning. I stället har de utifrån rådande arbetssätt 

peppats att läsa regelbundet och repetera det lästa för att genom sin språkutveckling 

utveckla läsförmågan (Gibbons, 2016). Problemet som uppstått är att ju svårare 

läsmaterial, desto svårare har det blivit för eleverna att arbeta självständigt och förbättra 

sina studieresultat. Undervisningen har inte legat inom varje elevs proximala 

utvecklingszon, vilket är just över det eleven redan behärskar självständigt och där 

eleven är mottaglig för att lära sig något nytt (Vygotsky, 1978). Nästan alla elever i 

studien har i stället behövt mycket stöd från omgivningen. Texter till en nybörjarläsare 

ska vara intressanta, åldersanpassade och nivågraderade för att eleverna dels ska känna 

läslusta och dels inte ska ge upp sin läsning (Lundberg, 2010). Vid användning av 

nivåanpassade texter kopplas ord- och textläsningsflyt ihop med ordförståelseförmågor, 

visar Geva och Farnias (2012)  engelska studie på första och andraspråkselever.  Detta 

är en teoretisk utgångspunkt i denna studie eftersom detta stärker vikten av 

läsinterventionen för studiens elevgrupper. 

 

Tidigare forskning visar att läshastigheten har betydelse för en god läsförmåga. En 

läshastighet under 100 ord per minut medverkar till en försämrad läsförståelse (Nation, 

2009; Samuels, 1997). Det är viktigt att inte misstolka och tro att en snabb läsare är en 

kunnig läsare för en snabb läsning kan innebära att läsaren utvecklat automatiserad 

ordigenkänning (Rasinski & Samuels, 2011). Tidigare forskning visar även att 

lästräning i syfte att få bättre läshastighet och automatiserad avkodning ger resultat 

(Stanovich & Purcell, 1986; Høien & Lundberg, 2013). Kopplingar finns mellan 

mängden lästräning och lässkicklighet vilket leder till en Matteuseffekt (Stanovich & 

Purcell, 1986). En skicklig läsare lästränar mer och utvecklar därför sin läsning 

ytterligare medan en svag läsare i stället undviker att läsa vilket leder till en utökad 

skillnad mellan starka och svaga läsarna.  

2.2.2 Specialpedagogiskt perspektiv 

Denna studie antar ett dilemmaperspektiv i synen på elever i behov av särskilt stöd med 

tanke på att alla elever i utbildningen svenska för invandrare ska ges liknande utbildning 

samtidigt som utgångspunkten för den kommunala vuxenutbildningen enligt skollagen 

ska anpassas utifrån elevernas behov och olika förutsättningar (Nilholm, 2006). Eleven 
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ska ges stöd i sin utveckling av kunskaper för att stärka dennes ställning i arbets- och 

samhällslivet (Skollagen, 2010:800). Att känna sig inkluderad och delaktig i 

klassrumsundervisningen är något som alla elever har rätt till vilket innebär att 

skolmiljön behöver anpassas efter elevernas behov (Nilholm, 2007). Tidigare forskning 

visar att intervention, i form av intensiv en-till-en-undervisning, är positivt för att främja 

elevers läsutveckling. För att kunna påverka hur läsutvecklingen ska framskrida krävs 

det att skolan har en pedagogisk beredskap i form av utbildade lärare, speciallärare och 

specialpedagoger vilka använder lämpliga arbetsmetoder anpassade till varje elevs 

behov (Fälth, 2013). En teoretisk utgångspunkt för denna studie är att en-till-en-

undervisning, så kallad riktad undervisning behövs som ett komplement även för vuxna 

andraspråksinlärare när klassrumsundervisning inte är tillräcklig för att ge dem det stöd 

de behöver för personlig utveckling (Høien & Lundberg, 2013). 

2.2.3 Läsintervention 

Tidigare forskning har visat att av de läsinterventionsprogram som visat sig särskilt 

effektiva för att höja läsförmågan är upprepad läsning och parläsning två av dem men 

det finns även forskning som anser att tyst läsning kan användas för att göra detta 

(NICHD, 2000; Nation, 2009). I denna studie kommer dessa tre 

läsinterventionsprogram prövas. De tre läsinterventionsprogrammen presenteras nedan. 

 

NICHD (2000) menar efter att ha undersökt flertalet arbetssätt som utvecklar muntligt 

läsflyt, att det finns tre viktiga kännetecken för en god intervention. De kännetecken 

som behövs är att högläsning används, att läsinstruktionerna innefattar repetition och att 

läsaren blir vägledd i sin läsning. Hur många gånger som läsaren ska repetera det lästa 

finns det olika synsätt på. Vid ett läsflytsprogram ska läsare läsa samma text tills den 

har ungefär 98 % precision medan ett annat program endast läser samma text tre gånger. 

Eftersom repetitionerna är framgångsrika oavsett antal kan varje lärare själv välja 

antalet läsrepetitioner. De positiva resultaten vid muntlig vägledd läsflytsträning visade 

sig för olika typer av elever. I början rekommenderades läsflytinstruktioner som en 

förebyggande åtgärd till läsare, men det har visat sig att detta arbetssätt fungerar 

läsutvecklande även på lågpresterande samt på tvåspråkiga läsare (NICHD, 2000). 
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Upprepad läsning 

Upprepad läsning är ett av de arbetssätt som NICHD (2000) förordar. Det ger ett 

varaktigt, positivt resultat för både goda och svaga läsare, i helklass eller smågrupper, 

men utfallet blir lite större om feedbacken ges enskilt till eleven. I en av studierna på 

upprepad läsning som NICHD (2000) undersökt parades 10 elever i tredje klass ihop 

med elever med liknande läsutveckling. Studien undersökte två arbetssätt som utvecklar 

läsflyt, lyssna medan du läser och upprepade läsning där eleverna läste två texter med 

ungefär 100 ord under två fyra-dagarsperioder. Varje elev prövade båda arbetssätten. 

Studien visade att båda arbetssätten var signifikant effektiva för att förbättra läsflyt och 

att inget av arbetssätten var bättre än det andra (Rasinski, 1990). Det finns även kritik 

mot upprepad läsning. Kuhn och Stahl (2003) har undersökt olika typer av studier på 

upprepad läsning och menar att det egentligen inte går att veta varför upprepad läsning 

fungerar, om det beror på läsinstruktionerna som eleverna får eller om det i stället 

handlar om ökningen av läsaktivitet. Däremot menar författarna att upprepad läsning 

kan möjliggöra läsning av lite svårare texter. I en studie av Guerin och Murphy (2015) 

fick tre tonåringar genomföra upprepad läsning utanför klassrummet två tillfällen i 

veckan under 7 veckor. Vid varje tillfälle (en timme och fyrtio minuter) läste eleverna 

enskilt ett textavsnitt till visst flyt uppstod. Tid och läsfel mättes men eleverna ombads 

även läsa med god prosodi. Interventionsmetoden var framgångsrik på så sätt att de tre 

eleverna både fick bättre avkodning och läshastighet, men visade även bättre resultat på 

läsförståelse efter interventionstidens slut.  

 

Parläsning 

Parläsning är ett annat av de arbetssätt som NICHD (2000) förordar och som är effektivt 

för att utveckla muntligt läsflyt. Vanligen paras två läsare ihop och läser samma text. 

Det bästa resultatet fås om den skickligare läsaren vägleder den mindre skicklig läsaren 

och ger uttal av ord och betoning av fraser samt instruera läsaren att repetera det lästa. 

En läsintervention gjordes på en sju-årig elev med dåligt läsflyt (Hofstadter-Duke & 

Daly, 2011). Eleven fick lästräna med tre utsedda klasskompisar som skulle lyssna, ta 

tid på lästempot och repetera felord och felfraser för eleven. Sessionerna genomfördes 

30 minuter/dag under sex veckor och visade på bättre läsflyt men även den sociala 

interaktionen med kompisar började fungera bättre. 
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Tyst läsning 

Det är vanligt att elever själva får välja bok och sedan läsa denna tyst utan lärarens 

övervakning, och utan att uppgifter är knutna till läsningen. En studie som undersökte 

effekten av denna typ av läsprocedur under en treårsperiod kunde inte visa på några 

vinster (Cline & Kretke, 1980, refererad i NICHD, 2000). NICHD (2000) menar att de 

resultat som finns från tidigare forskning tyder på att självständig tyst läsning inte är 

effektiv för de elever som inte är klar med sin läsinlärning. 

Tidigare forskning pekar på att tyst läsning går över från högläsning till tyst läsning 

kring årskurs 5 (O’Brien & Wallot, 2016). Teoretisk utgångspunkt till denna studie är 

att tyst läsning för eleverna i studien inte börjat fungera och därför behöver lästräna mer 

med högläsning. Ytterligare en teori är att lästräning på tyst läsning inte kommer att 

utveckla elevernas läsflyt om läsaren inte övergått från högläsning till tyst läsning. 

Enligt NICHD ( 2000) kan vägledd tyst läsning, precis som högläsning höja 

läsförmågan. Detta undersökte Reutzel, Petscher och Spitchtigs (2012) genom att ge 80 

lässvaga elever i tredje klass vägledd tyst läsning 3 x 30 minuter/vecka under ett år. 

Studien visade att eleverna förbättrade avkodning och läshastighet men de fick även 

bättre vokabulär, och förståelse.  
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3 Material och metod 

Genom läsintervention har denna studie undersökt om upprepad läsning ger en 

läsutveckling för de studerande (Myrberg, 2007). Den ger även möjlighet att utvärdera 

hur de undervisningsmetoder som används i skolan fungerar på ett så effektivt sätt som 

behövs för att eleverna ska utvecklas i sina studier. I detta kapitel kommer studiens 

forskningsdesign beskrivas följt av urval till den intervention som genomfördes. 

Därefter diskuteras materialet som användes och på vilket sätt genomförandet av 

studien skedde för att därefter diskutera studiens reliabilitet och validitet följt av etiska 

avväganden.  

3.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesign som användes i studien var en mellangruppsdesign vilket Bryman 

(2011) benämner experimentell design då studien prövar hur tre mer eller mindre olika 

arbetssätt påverkar läsflyt. I studien delades en del av en SFI-grupp som studerade kurs 

C i studieväg 1, in i tre läsgrupper á 4 personer/grupp.  

 

Figur 1 Bild över läsinterventionens utförande 
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Före läsinterventionens start testades 18 elever med två avkodningstester samt läsning 

av ett stycke (se Material 3.3.1). Testresultaten användes dels för att kunna göra så 

likställda läsgrupper som möjligt, och dels för att kunna mäta elevernas 

avkodningsförmåga före och efter läsinterventionen. Läshastighet och antal rätt lästa ord 

mättes på samtliga test.  

Grupp 1 fick upprepad läsning enskilt tillsammans med speciallärare. Grupp 2 fick 

upprepad läsning i par, tillsammans med en klasskompis. Grupp 3, som var 

kontrollgrupp, fick inte upprepad läsning utan läste i stället lättlästa skönlitterära 

böcker.  

För att kunna se om det skett någon förändring av läsförmågan, gjordes efter 

interventionsperioden slut, ett eftertest med samma testmaterial (se bilaga 1-3) som 

använts i förtestet. 

3.2 Urval 

Interventionsgrupp valdes ut genom ett bekvämlighetsurval då samtliga studerade i 

samma studiegrupp. I gruppen studerade vid teststart 27 elever, varav tolv elever togs ut 

till interventionen. Ingen av eleverna i den aktuella gruppen hade en god läsförmåga. 

Testpersonerna valdes utifrån ett tillgänglighetsurval (Bryman, 2011). Detta 

definierades utifrån kriteriet att eleverna skulle närvara fyra dagar i veckan på skolan för 

att läsinterventionen ska kunna ge ett så likvärdigt resultat som möjligt. Detta urval 

skedde innan förtestet.  

Utifrån förtesterna beräknades elevernas läskvot, därefter delades 12 av eleverna in i tre 

grupper med vardera 4 elever. Läskvoten beräknades utifrån formeln antal rätt lästa 

ord/tid i sekunder x100. En läskvot på 60 i vardera LS avläsning ord och nonord är den 

övre gränsen på stanine 2 för gymnasiets studieförberedande program. Stanine och 

percentilskalan är olika skalor som jämför elevers testpoäng med andra i samma 

åldersgrupp. Dessa skalor utgår från en normalfördelning vilket är det resultat den 

största gruppen har på ett test. Stanine innebär att en råpoäng har översatts till en 

niogradig skala. Elever som ligger på stanine 1-2 har svårigheter. Om en elev har 

stanine 3 har den en sårbarhet medan en elev med stanine 4-6 ligger inom den normala 

fördelningskurvan. En läskvot på 48/45 i vardera LS avläsning ord och nonord är den 

övre gränsen på stanine 2 för gymnasiets yrkesförberedande program. Den elev som 
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hade den bästa sammanlagda läskvoten av alla elever i denna läsintervention hade 55,9 

(avläsning ord 9,9 och avläsning nonord 46). Denna elev låg på lägsta gränsen på 

stanine 3 på avläsning nonord. Detta innebar att samtliga elever som ingår i 

interventionen låg på stanine 1 vilket innebar att de hade svårigheter och behövde stöd 

för att kunna förbättra sin läsförmåga om utgångspunkten är gymnasiets 

studieförberedande program. Fyra elever valdes bort utifrån att de hade skiftande 

resultat på läskvot och därför inte matchade pariteten i gruppindelningen.  

 

Tabell 1 Gruppindelning beräknad från den totala läskvoten av LS avläsning ord och nonord 

 Läskvot 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 

Elev 1 55,9 (9,9+46) 46 (15+31) 47,7 (17,8+29,9) 

Elev 2 21 (6,4+14,6) 23,2 (7,2+16) 23,3 (3,9+19,4) 

Elev 3 17,7 (2,7+15) 18,6 (3,6+15) 18,9 (6,5+12,4) 

Elev 4 10,4 (3,6+6,8) 10,5 (1,6+8,9) 10,7 (3+7,7) 

Gruppens 

totala 

läskvot 

105 98,3 100,6 

 

Tabell 1 visar hur eleverna delades upp i grupper utifrån den läskvot de fick i förtest av 

LS avläsning ord och nonord. Eleverna matchades utifrån läskvot i samband med 

gruppindelning. De elever som inte medverkade i interventionen lästränade i 

klassrummet på samma sätt som grupp 3, som läste skönlitterära böcker, när de var i 

skolan. 

3.3 Material  

Avvägningar gjordes vid val av texter till tester samt läsintervention. Det är inte lätt att 

hitta läroböcker på rätt sfi-nivå med texter som är lämpliga att lästräna på. Flertalet 

läroböcker har autentiska texter i form av tidningsartiklar, eller texter i dialogform, 

vilket medför att texterna är relativt svåra att läsa. Till skillnad från flertalet andra 

läroböcker för SFI har den valda läroboken (Ekblad & Söderqvist, 2014) mer berättande 

texter med ämnen som går att återkoppla till eleven vilket medför att förståelsen av det 

lästa blir större. 
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3.3.1 Material till för och eftertest 

I denna studie användes två avkodningstester utprovade på första- och 

andraspråksinlärare, ett test med vanliga ord och ett test med nonsensord (Johansson, 

2004). Till för- och eftertest användes LS avläsning ord och nonord (Johansson, 2004) 

samt ett stycke från elevernas lärobok (Ekblad & Söderqvist, 2014). LS avläsning ord 

och nonord är två normerade och standardiserade tester vilket betyder att testerna har 

genomförts på en stor grupp människor och medför att en testperson kan jämföras med 

en normgrupp för att se hur denne förhåller sig till gruppen. LS avläsning ord består av 

50 ord med stegrande fonologisk svårighetsgrad. Även i LS avläsning nonord blir orden 

längre och mer komplexa allt eftersom läsningen fortskrider. Testet handlar om att läsa 

49 ord som är utan betydelse. LS avläsning ord och nonord är utprovade på elever i 

högstadiet samt i gymnasiet men är dock inte utprovade på vuxna elever med svenska 

som andraspråk. Stycket från elevernas lärobok hade 89 ord och var från en berättande 

text. 

Elbro, Daugaard & Gellert (2012) har undersökt om samma lästester skulle kunna 

användas för både första- och andraspråkare och resultatet indikerade på att testerna av 

läsförmåga mera mätte hur mycket andraspråkaren hade studerat än dennes läsförmåga. 

Detta innebar att det var svårt att veta, med hjälp av testerna, om en andraspråkare hade 

dyslexi eller om elevens bristande läsförmåga berodde på svag språkskicklighet eller 

begränsad skolgång (Elbro, Daugaard & Gellert, 2012).  

3.3.2 Läsmaterial till läsgrupp 1 och 2 

Till läsmaterialet till grupp 1 och 2 vid läsinterventionen användes numrerade stycken 

från berättande texter i sista kapitlena av den lärobok (Ekblad & Söderqvist, 2014) 

studiegruppen använder. Denna lärobok är riktad till SFI-elever med låg 

studiebakgrund. Grupp 1 och 2 läste alltså samma texter. Läroboken användes för att 

säkerställa att det är texter anpassade till kurs C. Totalt fanns 15 stycken av varierande 

svårighetsgrad att tillgå med 80-100 ord i vartdera stycke. Ingen av eleverna hann med 

att läsa samtliga 15 stycken. 
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3.3.3 Läsmaterial till läsgrupp 3 

Läsmaterial till grupp 3 är lättlästa skönlitterära böcker från Vilja förlag samt LL-

förlaget vilka är förlag som har lättlästa böcker på olika nivåer, anpassade till vuxna 

med svenska som andraspråk. 

3.3.4 Läslistor 

Samtliga elever fick ett läsprotokoll speciellt utformat för deras läsgrupptillhörighet (se 

bilaga 4-6). För grupp 1 innebar detta en tabell med namn på vardera lästext. Markering 

för varje lästillfälle med plats för markering av läsfel och tid fanns. Läsgrupp 2 hade ett 

liknande protokoll med en tabell för vardera lästext men till skillnad från läsgrupp 1:s 

läsprotokoll markerade de enbart efter varje gång de läst texten. Läsgrupp 3 hade ett 

läsprotokoll där de skrev in titlarna på de skönlitterära böckernas. Samtliga grupper 

markerade sin närvaro för varje interventionstillfälle de närvarade på. 

3.3.5 Enkät 

För att kontrollera om eleverna har tränat texterna hemma gjordes en enkät (se bilaga 7) 

med deltagarna efter avslutad läsinterventionen. 

3.4 Genomförande 

Här följer en redovisning av hur interventionen genomfördes samt hur resultatet 

samlades in och analyserades. Som tidigare nämnts under forskningsdesign och urval 

genomfördes tester före och efter läsinterventionens start.  

3.4.1 Förtest 

Förtest genomfördes av 18 elever. Eleverna instruerades att de skulle läsa orden/texten 

så snabbt och bra de kunde. Som tidigare nämnt läste de LS avläsning ord (se bilaga 1), 

LS avläsning nonord (se bilaga 2) och avslutade sedan med att läsa ett stycke från deras 

lärobok (se bilaga 3). I varje läsuppgift beräknades elevernas lästid samt antal rätt lästa 

ord. Efter avslutad testning beräknades läskvoten på varje elevs testresultat på LS 

avläsning ord och nonord efter testmaterialets direktiv (antal rätt/lästid x 100). Som 

tidigare nämnts delas därefter 12 av de 18 eleverna från förtestet, upp i tre läsgrupper 

(se Urval 3.2).  
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3.4.2 Läsintervention 

Läsinterventionen med tolv elever från studieväg 1C genomfördes av en speciallärare 

samt undertecknad under fem veckor. Eleverna studerade fyra dagar per vecka vilket 

innebar att lästräning skedde under dessa dagar. För att likställa att samtliga deltagare 

blev exponerade för läsmaterialet lika länge tidsbestämdes lästräningen till 15 minuter 

per dag per elev. Samtliga elever fick ett läsprotokoll (bilaga 5-7) speciellt utformat för 

deras läsgrupptillhörighet. Inför varje lästillfälle fick grupp 2 och 3 en gemensam 

instruktion att de skulle läsa texten så bra och så snabbt de kunde. Sammanlagt fanns 20 

lästillfällen under interventionsperiodens fem veckor. 

3.4.3 Läsgrupp 1  

Grupp 1 fick upprepad läsning enskilt tillsammans med speciallärare i ett grupprum. 

Varje text lästes sammanlagt 10 gånger. Specialläraren registrerade läsfel samt tid under 

varje lästillfälle samt gick igenom läsfel med eleven efter varje läsgång. Tid och läsfel 

skrevs in i elevens personliga läsprotokoll vilket innebar att eleven kunde följa sin 

läsutveckling genom att läsa protokollet. Varje elev i grupp 1 läste 15 minuter var. Även 

närvarotillfällen markerades i läsprotokollet.  

3.4.4 Läsgrupp 2 

Grupp 2 fick upprepad läsning i par, tillsammans med en klasskompis. De läste också 

texten 10 gånger men till skillnad från grupp 1, markerade eleverna i grupp 2 själva 

lästid i sitt läsprotokoll efter varje läsgång, sammanlagt 10 gånger/läst text. Eleverna 

markerade också i läsprotokollet, varje närvarotillfälle. Läsparen i grupp 2 läste 

tillsammans 15 minuter för att de ska utsättas för varje text under samma tid som 

eleverna i grupp 1 och 3.   

3.4.5 Läsgrupp 3 

Grupp 3, som var kontrollgrupp, fick inte upprepad läsning utan läste i stället lättlästa 

skönlitterära böcker. Före interventionens start lånades 25 lättlästa böcker på 

närliggande bibliotek. Eleverna i grupp 3 valde själva vilken bok de ville läsa från 

boklådan. När boken var utläst valde de ny bok. Varje elev skrev upp namnet på den 

boken de valde samt närvaro vid lässtunden i sitt läsprotokoll. Läsningen pågick i 15 

minuter. 
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3.4.6 Efter läsinterventionens slut 

Läsinterventionen pågick i fem veckor. Därefter eftertestades eleverna med samma 

testmaterial (se bilaga 1-3) som användes i förtestet för att se om det skett några 

förbättringar av elevernas läsflyt. Vid förtestet fick eleverna läsa ett stycke från slutet av 

deras lärobok. Samtliga elever, även eleverna i grupp 3, hade möjlighet att lästräna 

hemma. För att kontrollera om eleverna hade tränat texterna hemma gjordes en enkät (se 

bilaga 4) med interventionsgrupperna efter läsinterventionens slut.  

3.5 Etiska avväganden 

Hela skolledningen informerades och tillfrågades om tillåtelse att hålla en 

läsintervention i valda studiegrupp. Dessa accepterade, ifall eleverna i studiegruppen 

godkände detta. Samtliga elever i studiegruppen informerades (bilaga 8) både muntligt 

och skriftligt om läsinterventionen samt om att alla uppgifter om elever, lärare, skola 

och kommun anonymiserades. De fick även både muntlig och skriftlig information att 

de oavsett läsgrupp skulle få fortsatt lästräning vid behov. Samtliga elever godkände 

medverkan i läsinterventionen.  

 

Ett etiskt avvägande kom upp innan start av förtest. Vilka elever skulle väljas ut att göra 

förtesterna och vilka skulle inte väljas ut? Elevgruppen bestod på pappret av 27 elever, 

men endast 18 var närvarande före och under testperioden. Jag valde att inte invänta 

frånvarande elevers återkomst till skolan utan genomförde förtesterna på de närvarande 

eleverna. De fyra elever som beräknades vara för svaga läsare för att kunna medverka i 

läsinterventionen har fått enskild lästräning tillsammans med speciallärare. Övriga två 

elever som utifrån tillgänglighetsurvalet inte fick medverka i interventionen har senare 

fått intervention i form av upprepad läsning tillsammans med speciallärare.  För att 

skydda identiteten på de tolv medverkande eleverna har de getts fingerade namn (elev 1, 

läsgrupp 1 osv.) i resultatredovisningen (Vetenskapsrådet, 2002). 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att mätningen, interventionen är gjord på ett korrekt sätt och är 

möjlig att upprepa med samma resultat (Bryman, 2011). Resultaten i studien måste 

tolkas med försiktighet eftersom den statistiska styrkan inte är självklar då 
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urvalsgruppen endast hade 12 medverkande elever. Detta gör det svårt att veta om 

undersökningen skulle ge samma resultat om den skulle göras i samma grupp i 

studieväg 1. I viss mån kan resultaten ändå visa i vilken riktning tendenserna går. 

Samtliga elever som påbörjade interventionen var med under hela läsinterventionen med 

undantag för frånvaro på grund av sjukdom och vård av barn vilket kan påverka den 

interna validiteten (se Tabell 6). Sammantaget anser jag att undersökningen, på grund av 

dessa aspekter, hade hög intern validitet. Det är däremot osäkert om resultatet i 

undersökningen kan generaliseras till en annan kontext med sfi-elever, och ha extern 

validitet (Bryman, 2011). 
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4. Resultatredovisning och analys 

De 12 eleverna som ingick i läsinterventionen testades individuellt i LS avläsning ord 

och nonord samt genom att läsa ett stycke från elevernas lärobok. Testet återupprepades 

sedan efter den fem veckor långa läsinterventionsperioden. Samtliga elever närvarade 

vid för- och eftertest. 

4.1 Tabeller och testresultat 

Resultatet från de tre testerna presenteras nedan i tabellform. Även en redogörelse för 

elevernas närvaro under interventionen kommer att presenteras i tabellform samt en 

presentation från enkätundersökningen som eleverna fick besvara i samband med 

eftertest. 

 

Tabell 2 Test, Avkodning ord, 50 ord 

 
Grupp  

 
Elev 

Antal rätt Tid i sekunder Läskvot  

Förtest Eftertest Förtest Eftertest Förtest Eftertest 

1 1 22 23 222 451 9,9 5 

2 27 36 420 370  6,4 9,7 

3 8 13 288 720 2,7 1,6 

4 25 33 703 450 3,6 7,3 

Summa:  82 105 1633 1991 22,6 23,6 

2 1 31 28 206 321 15 8,7 

2 25 24 345 107 7,2 12,4 

3 11 21 304 832 3,6 2,5 

4 12 22 758 568 1,6 3,9 

Summa:  79 95 1613 1914 27,4 27,5 

3 1 37 40 208 120 17,8 33,7 

2 22 29 558 387 3,9 7,5 

3 20 14 307 131 6,5 10,7 

4 25 21 828 569 3,0 3,7 

Summa:  104 104 1901 1207 31,2 55,6 

 

Tabell 2 visar i rött de resultat som är förbättrade vid eftertest i avkodning ord. 

Sammanlagt kunde eleverna ha 50 rätt lästa ord. 8 elever av 12 har fler antal rätt vid 

eftertest av vilka fyra elever tillhör grupp 1. 8 elever av 12 har förbättrat sin lästid från 

förtest till eftertest men spridningen av lästid är stor mellan den snabbaste eleven och 

den långsammaste.  Fyra elever i grupp 1 och 2 försämrar sin lästid med mer än 1,5 

minut. Samtliga elever i grupp 3 sänkte lästid och höjde läskvot vid eftertest. Elev 3 och 
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4 i grupp 3 höjer sin läskvot trots att de minskade antal rätt lästa ord. Alla elever som 

hade förbättrat sin lästid vid eftertest har även förbättrat sin läskvot i avläsning ord. Två 

elever (elev 2 i grupp 2 och elev 1 i grupp 3) höjde sin stanine från stanine 1 till stanine 

2 för- till eftertest vid avläsning av lästid för Gymnasiets yrkesförberedande program.  

 

Tabell 3 Test, Avläsning av nonord, 49 ord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 visar i rött de resultat som är förbättrade vid eftertest i avkodning nonord.  

Sammanlagt kunde eleverna ha 49 rätt lästa nonord. Spridningen mellan eleverna och 

antalet rätt lästa ord visar sig inte vara särskilt stor till skillnad mot spridningen av lästid 

i sekunder mellan eleverna. De fyra elever som har fler antal rätt lästa nonord vid 

eftertest har även fler antal rätt lästa ord i avläsning ord. Sju av tolv elever har förbättrat 

sin lästid i sekunder men endast en person (elev 1, grupp 3) har både förbättrat sin tid 

och har fler antal rätt på avläsning nonord från för- till eftertest vilket förbättrar 

resultatet från stanine 1 till stanine 3 (Gymnasiets yrkesförberedande program). Av de 

sju elever som förbättrade sin lästid, på avläsning nonord, fick sex elever förbättrad 

läskvot.  

 

  

 
Grupp  

 
Elev 

Antal rätt Tid i sekunder Läskvot  

Förtest Eftertest Förtest Eftertest Förtest Eftertest 

1 1 33 35 71 310 46 11,3 

2 36 34 247 220  14,6 15,5 

3 29 41 189 419 15 9,8 

4 35 30 514 315 6,8 9,5 

Summa:  133 140 1021 1264 82,4 46,1 

2 1 39 36 125 214 31 16,8 

2 33 18 206 122 16 14,8 

3 27 37 180 438 15 8,4 

4 40 36 447 338 8,9 10,7 

Summa:  139 127 958 1112 70,9 50,7 

3 1 41 42 137 76 29,9 55,2 

2 39 35 201 208 19,4 16,8 

3 25 23 201 91 12,4 25,3 

4 39 29 502 252 7,7 11,5 

Summa:  144 129 1041 627 69,4 108,8 
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Tabell 4 Test, läsning av stycke, 89 ord 

 
Grupp  

 
Elev 

Antal rätt Tid i sekunder 

Förtest Eftertest Förtest Eftertest 

1 1 72 79 159  141 

2 79 76 209  273 

3 58 71 252  278 

4 74 78 173  187 

Summa:  283 304 793 879 

2 1 78 75 143 156 

2 70 74 361 459 

3 52 64 219  215 

4 78 79 115  98 

Summa:  278 292 838 928 

3 1 85 85 89  74 

2 77 76 146  116 

3 60 59 132  92 

4 76 71 203  160 

Summa:  298 291 570 442 

 

Tabell 4 visar i rött de resultat som är förbättrade vid eftertest i läsning av ett stycke 

vilket hade 89 ord. Tre elever vardera från grupp 1 och 2 läste fler ord rätt vid läsning 

av stycket, vid eftertest. Ingen i grupp 3 fick fler rätt lästa ord men samtliga förbättrade 

sin lästid vid eftertestet. En elev från grupp 1 och två elever från grupp 2 fick fler antal 

rätt samt förbättrade sin lästid vid eftertestet. Elev 2, 3 och 4 i grupp 3 som alla läser 30 

sekunder eller snabbare vid andra testtillfället minskar antalet rätt lästa ord. Elev 3 och 4 

läser snabbare och minskar antalet rätt lästa ord vid samtliga tre eftertester. 
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Tabell 5 Enkät angående läsning hemma 

Grupp  Elev  Läste Lästyp 

1 1 Mer  Skönlitterära böcker 

2 Mycket mer Lärobok; kapitel klass läser + interventionstext 

3 Mer  Lärobok; kapitel klass läser + interventionstext, 
skönlitterär bok, tidning 

4 Varken mer eller 
mindre 

 

2 1 Mer  Annan text från lärobok, skönlitterär bok, tidning, 
texter på internet 

2 Varken mer eller 
mindre 

 

3 Mindre  

4 Varken mer eller 
mindre 

 

3 1 Mindre   

2 Varken mer eller 
mindre 

 

3 Mindre   

4 Varken mer eller 
mindre 

 

 

Tabell 5 visar resultatet av den enkät eleverna fick svara på i samband med eftertestet 

angående hur mycket eleverna läst hemma samt vad de har läst under den fem veckor 

långa läsinterventionen. 

Sammanlagt var det fyra elever från grupp 1 och 2 som sa sig läst mer hemma. Enkäten 

visade att två elever från grupp 1, elev 2 och 3, sa sig ha läst interventionstexterna som 

fanns i elevernas lärobok hemma under läsinterventionstiden. En av dessa elever, elev 3, 

har fler antal korrekt lästa ord i samtliga tester. Denne elev har förutom 

interventionstexten och klassens kapitel läst både skönlitterär bok och lokaltidningen. 

Elev 2 som säger sig ha läst mycket mer och då förutom interventionstexten läst det 

kapitel i läroboken som klassen läser, har fler antal korrekt lästa ord i avkodning av ord 

men inte i läsning av interventionsstycket. Övriga två elever som läst mer hemma under 

interventionstiden var elev 1 i grupp 1 och elev 1 i grupp 2. Elev 1 i grupp 1, sa sig ha 

läst barnböcker hemma, hade fler antal korrekt lästa ord i samtliga texter. Elev 1 i grupp 

2, sa sig ha läst andra texter i läroboken, skönlitterär bok, lokaltidningen och texter på 

internet hemma försämrade resultaten i samtliga tre texter. Eleverna som medverkade i 

interventionen fick inte veta vilka tester som skulle ske vid eftertest. Påpekas bör att det 

skönlitterära stycket som användes i för- och eftertest var taget från elevernas lärobok 
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vilket kan innebära att eleverna som säger sig läst läroboken även kan ha lästränat det 

stycke som användes vid testning. 

 

Tabell 6 Närvarotillfällen och resultat på eftertest 

 
Grupp  

 
Elev 

Närvaro-
tillfällen 

Avkodning Läsning 
av stycke Ord  Nonord  

1 1 15 23 35 79 

2 18 36 34 76 

3 20 13 41 71 

4 18 33 30 78 

Summa:  71 105 140 304 

2 1 20 28 36 75 

2 13 24 18 74 

3 17 21 37 64 

4 15 22 36 79 

Summa:  65 95 127 292 

3 1 13 40 42 85 

2 16 29 35 76 

3 17 14 23 59 

4 17 21 29 71 

Summa:  63 104 129 291 

 

Tabell 6 visar antal rätt på tester kopplat till närvaro vid de 20 interventionstillfällena. 

Två elever närvarade under samtliga 20 tillfällen och de två elever som hade minst 

närvaro hade 13 lästillfällen. Grupp 1 hade sammanlagt flest närvarotillfällen och 

resultatet på eftertesterna visade att de fått fler antal korrekt lästa ord.  Av det två 

eleverna med full närvaro (elev 3 i grupp 1 och elev 1 i grupp 2) var det enbart eleven i 

grupp 1 vilken hade haft enskild upprepad läsning som förbättrade sina resultat vid 

eftertesterna. Elev 1 i grupp 2 som hade haft upprepad läsning i par fick i stället ett 

genomgående försämrat resultat i samtliga eftertest. Omvänt resultat hade eleverna som 

haft minst närvarotillfällen. Bägge eleverna, elev 2 i grupp 2 och elev 1 i grupp 3, har 

förbättrat sina resultat på något av testerna men det är eleven i grupp 3, som läst 

skönlitterära böcker, som förbättrat sina resultat i fler av eftertesterna (avläsning ord och 

nonord). Denne elev har heller inte försämrat sig på något av proven. Den elev som haft 

upprepad läsning i par hade endast fler antal korrekt lästa ord vid läsning av stycket, 

resultatet vid avläsning ord och nonord försämrades. Eleven sa sig ha läst varken mer 

eller mindre hemma under interventionstiden.  
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4.2 Sammanfattande slutsatser 

Flertalet av eleverna som hade upprepad läsning enskilt och i par har fler antal korrekt 

lästa ord i de tre eftertesterna. Om fokus i stället riktas mot läshastighet och läskvot blir 

resultatet ett annat. Då är det alla elever utom elev 2 i gruppen som läst lättlästa 

skönlitterära böcker som förbättrat sina resultat i eftertesterna trots att nästan samtliga 

har färre antal korrekt lästa ord. De elever i grupp 3 som läser snabbare höjer också sin 

läskvot i avläsning ord och nonord.   

4.2.1 Skillnad i lärandeeffekter/grad av lärande beroende på lärandemetod 

Skillnaderna i lärandeeffekter/grad av lärande beroende på lärandemetod kommer att 

presenteras här med utgångspunkt ifrån de tre läsinterventionsmetoderna som användes 

i studien. 

Enskild upprepad läsning med speciallärare  

Eleverna i läsinterventionsgrupp 1, som hade upprepad läsning med speciallärare, läser 

efter läsinterventionen mer korrekt med fler antal rätt lästa ord men i ett mycket 

långsammare tempo än de hade före läsinterventionen. Läsgruppen hade även fler antal 

närvarotillfällen än övriga två grupper och var den grupp där flest hade läst mer hemma 

under interventionstiden. Två i läsgruppen hade läst interventionstexterna hemma men 

endast en av dessa förbättrade antalet rätt lästa ord vid läsning av stycket. 

Upprepad läsning med läskompis 

Eleverna i läsinterventionsgrupp 2, som hade upprepad läsning med en läskompis i 

klassrummet, hade det nästbästa resultatet i studien sett till antalet korrekt antal lästa 

ord, läshastighet, närvaro samt läsning hemma. De hade en långsammare läshastighet än 

vid förtestet men inte lika långsamt som den grupp som hade upprepad läsning med 

speciallärare. Anmärkningsvärt är att eleven som före läsinterventionen var den 

starkaste läsaren i grupp 2, hade full närvaro vid läsinterventionen och sa sig läst mer 

hemma, försämrade resultatet på samtliga tester. 

Enskild tyst läsning av lättläst skönlitterär bok 

Endast två av de fyra eleverna i läsgrupp 3, som läste lättlästa skönlitterära böcker 

förbättrade ett eller två av sina resultat vid beräkning av antalet rätt lästa ord. Övriga två 

elever fick sämre läsflyt efter interventionstiden sett till antalet rätt lästa ord på samtliga 

tester. Läsgruppen hade den sammanlagt lägsta närvaron av de tre grupperna och ingen 
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av dem hade läst mer hemma under interventionstiden. Trots att de hade färre antal rätt 

lästa ord läste samtliga elever i läsgruppen snabbare vid minst två av eftertesterna. 

Minsta förändringen skedde vid avläsning nonord i samtliga grupper då endast fyra 

elever förbättrade sina resultat på detta test. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Ett svagt resultat på något fåtal elever på för- och eftertest skulle kunna bero på att 

eleverna hade en dålig dag, eller att eleverna inte var tillräckligt motiverade inför 

uppgiften. Undertecknad tror däremot inte att det nästan genomgående svaga resultatet 

kan skyllas på det. I stället visar resultatet att eleverna är i behov av särskilt stöd. Det 

svenska samhället behöver både låg- och högutbildade ”nysvenskar”. För att även 

eleverna med ringa eller utan tidigare studier ska klara sig igenom de fyra kurserna på 

sfi behöver eleverna utveckla sina läsfärdigheter. För att detta ska kunna ske behövs en 

tydlig läsfärdighetsplan för eleverna som studerar i studieväg 1, vilken kan följas upp 

individuellt av lärare och speciallärare/specialpedagoger. Det är nödvändigt att lärarna 

har fördjupade kunskaper om läsning samt att det finns speciallärare och 

specialpedagoger att tillgå för att ge handledning till lärare samt ge adekvat stöd till 

dessa elever som är i behov av särskilt stöd för att säkerställa deras läsutveckling och 

färdigheter.  

5.1.1 Skillnad i lärandeeffekter beroende på interventionsmetod 

Resultatet på denna studie visade inga häpnadsväckande skillnader i lärandeeffekter 

beroende på intervention men trots detta visade det tendenser på skillnader vilka 

kommer att presenteras med fokus på vardera interventionsmetod för att slutligen 

sammanfattas gemensamt. 

Föreligger det någon skillnad i avkodning av ord beroende på interventionsmetod? 

Resultatet i min studie indikerar att de kan föreligga en skillnad vilken handlar om att 

tyst läsning verkar gynna läshastighet och upprepad läsning verkar gynna antal rätt lästa 

ord. Den elevgrupp som hade upprepad läsning enskilt var den grupp som hade bästa 

resultat vid avkodning av ord vid eftertest (antal rätt) men detta verkade ske på 

bekostnad av läshastigheten. Grupp 3 som hade enskild tyst läsning av skönlitterär bok 

förbättrade läshastigheten rejält vid eftertest och var dessutom den enda 

interventionsgrupp som förbättrade läshastigheten. Denna grupp varken förbättrade eller 

försämrade sina resultat vid beräkning av antal rätt. Samtliga grupper höjde sin läskvot i 

denna test. Samtliga elever är dock kvar på stanine 1 beräknad på läskvot i Gymnasiets 

yrkesförberedande program vilket innebär att ingen av eleverna knappade in i relation 
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till förväntad avkodningsnivå på Gymnasiets yrkesförberedande program när man tittar 

på stanineskalan efter fem veckors intervention.  

Föreligger det någon skillnad i avkodning av nonord beroende på interventionsmetod? 

Resultatet på min studie indikerar på att de kan föreligga en skillnad i avkodning av 

nonord beroende på interventionsmetod trots att förändringen i avkodning av nonord 

inte är lika stor som i avkodning av ord. På gruppnivå var det endast grupp 1, som haft 

enskild upprepad läsning med speciallärare, som vid avläsning av nonord förbättrade 

antal rätt lästa ord från för- till eftertest, övriga grupper fick färre antal rätt. Precis som 

vid avkodning av ord var det endast grupp 3 som förbättrade lästiden i sekunder vilket 

innebar att deras ökade läshastighet skedde på bekostnad av korrekthet vid avkodning. 

Den ökade läshastigheten innebar, trots färre antal rätt, att de förbättrade gruppens 

läskvot rejält. Trots förbättrad läskvot var det endast en elev i grupp 3 som höjde sin 

stanine (från stanine 1 till stanine 3) från för- till eftertest vid beräkning av läskvot. 

Föreligger det någon skillnad i läsning på textnivå beroende på interventionsmetod? 

Resultatet på min studie indikerar på att det kan föreligga en skillnad i läsning på 

textnivå beroende på interventionsmetod. Grupp 3, som haft enskild tyst läsning, är den 

enda grupp som förbättrar läshastigheten från för- till eftertest, trots att förbättringen 

inte är lika stor som vid eftertest i avläsning ord och nonord. Vid beräkning av antal rätt 

lästa ord sker en marginell minskning av antal rätt. Båda grupperna som haft upprepad 

läsning (grupp 1 och 2), förbättrar antal rätt lästa ord vid läsning av stycket från för- till 

eftertest. Dessa två grupper försämrar läshastigheten, precis som vid avläsning ord och 

nonord, men försämringen är mindre. Viktigt att notera är att grupp 3 redan vid förtestet 

hade betydligt bättre läshastighet jämfört med övriga två grupper vilket innebär att de 

hade bättre utgångsläge. Detta innebar också att det blev svårt att jämföra resultatet 

mellan grupperna. De två första interventionsgrupperna hade upprepad läsning från 

läroboken vilken även stycket till denna test var tagen från. Trots att samtliga 

interventionsmetoder utgick från texter, går det inte bortse från att testmaterialet kan ha 

påverkat resultatet positivt för grupp 1 och 2 på så sätt att de mött texter liknande det 

stycke som användes till för- och eftertest. 

Sammanfattning av skillnaderna beroende på interventionsmetod 

Sex av åtta elever som hade läsintervention i form av upprepad läsning förbättrar sin 

antal rätt lästa ord under interventionen samtidigt som läshastigheten blir långsammare. 

Det är dock endast tre av åtta som förbättrar sitt resultat vid avkodning av nonord. 
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Mycket tyder på att flertalet av eleverna som medverkade i studien är det Samuels 

(1997) kallar för nybörjarläsaren och måste fokusera på avkodningen och därför har 

lägre läshastighet. Ingen av eleverna oavsett interventionsgrupp, har troligtvis inte 

automatiserat sin avkodningsförmåga när de läser med tanke på de låga resultaten från 

eftertesten. Gibbons (2016) anser att andraspråkselever som inte utvecklat sin läsning 

ska läsa regelbundet i stället för att drillas i avkodning. I denna studie skulle detta 

tankesätt kunna överföras till grupp 3 som läste lättlästa skönlitterära böcker under 

interventionsperioden. Den ökning av tyst läsning de hade borde i så fall medfört att de 

utvecklade sin läsning mest, men ökningen verkade mer gynna läshastighet trots att 

denna grupp hade fler korrekt lästa ord i samtliga förtester. Dessa elever behöver 

naturligtvis läsa regelbundet men det behövs en strukturerad lästräning för att 

ordavkodningsprocessen (Høien, T. & Lundberg, I., 2013, Stanovich, 1986) helt ska 

automatiseras för att eleverna ska bli de skickliga läsare som Carlström (2010) menar 

pendlar mellan ordavkodningsstrategierna utan ansträngning. Resultaten skulle kanske 

blivit ett helt annat om de istället fått vägledd tyst läsning (Reutzel, Petscher och 

Spitchtigs, 2012). Elev 1 (i grupp 3) däremot, gjorde störst framsteg av alla under 

interventionen med höjning av stanine från 1 till 2 och 3 på LS avläsning av ord och 

nonord. Denna elev hade flest antal rätt i både avläsning ord och nonord vid förtest både 

gällande avkodning och på läshastighet men minst antal närvarotillfällen under 

interventionsperioden. Det test som eleven varken förbättrade eller försämrade sitt 

resultat på var vid läsning av stycke där eleven hade 85 av 89 möjliga antal rätt lästa 

ord. Detta kan innebära att eleven kommit förbi stadiet för nybörjarläsare (Samuels, 

1997) och kommit till noggrannhetsstadiet och gynnades av den ökade läsmängd som 

interventionsperioden gav. Det kan även innebära att eleven kunde dra mer nytta av 

interventionen då den hade bättre utgångsläge än övriga deltagare. Nation (2009) 

uttrycker att om läsaren inte läser 100 ord på en minut kommer eleverna inte förstå det 

de läser vilket styrker behovet av ett fungerande arbetssätt för att utveckla lågutbildade 

SFI-elevers läsutveckling då ingen av eleverna klarar detta varken före eller efter 

läsinterventionen.  

5.1.2 Förbättrar upprepad läsning läsflytet för sfi-elever i studieväg 1? 

Studiens övergripande syfte var att undersöka om fem veckors upprepad läsning kan 

förbättra läsflytet för SFI-elever i studieväg 1. Resultatet från testerna efter 
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läsinterventions slut indikerar att upprepad läsning kan förbättra läsflytet gällande antal 

rätt lästa ord för SFI-elever i studieväg 1 även vid läsning i par men särskilt vid enskild 

upprepad läsning med speciallärare. Resultatet av enskild tyst läsning förefaller enligt 

denna studie ha goda effekter för läshastighet men verkar inte ge någon förbättring i 

antal rätt lästa ord varken på ord eller textnivå. Dessa resultat bör dock tolkas med 

försiktighet då studien endast gjordes på små grupper under en begränsad tid. För att 

dessa sfi-elever till fullo ska kunna förbättra sina studieresultat behöver båda 

komponenter av Simple view of reading (Hoover och Gough, 1990), avkodning och 

förståelse, fungera tillfredsställande. Även om denna studie visade att eleverna gjorde 

framsteg i antal rätt och läskvot blev det ingen större påverkan på staninevärdet i 

relation till normeringen för Gymnasiets yrkesförberedande program. Studien visade att 

avkodningsförmågan inte fungerar tillfredsställande för de interventionselever som 

medverkade. Även efter interventionsperiodens slut har de svagt läsflyt vilket medför att 

det fortfarande är svårt för dem att förbättra sina studieresultat. 

Läsflyt handlar enligt Samuels (1997) om att läsa snabbt och korrekt. Eleverna som 

hade enskild upprepad läsning med speciallärare tenderade att avkoda mer rätt med 

sämre läshastighet till följd. Eleverna som tränade tyst läsning tenderade i stället att öka 

läshastigheten men inte antal korrekt lästa ord. Forskare (Samuels, 1997, Nation 2009) 

har uttryckt att läshastighet bör betonas i stället för precision i avkodning. Hälften av 

eleverna som hade upprepad läsning i interventionen försämrade sin läshastighet vid 

eftertest. För dessa elever tillhörande grupp 1, som hade upprepad läsning med 

speciallärare kan detta bero på att de fått återkoppling på läsfel vid varje lästillfälle 

vilket lett till att de läst långsammare då de varit rädd för att läsa fel (Samuels, 1997). I 

grupp 3 som läst skönlitterära lättlästa böcker förbättrades läshastigheten på samtliga 

eftertest. Gruppen fick sämre avkodningsresultat på avläsning nonord men fick inte 

försämrat resultat i avkodning ord, och endast marginellt sämre vid läsning av stycke. 

Deras resultat visade att snabb läsning inte behöver innebära att det är en skicklig läsare 

vilket kan stödja Rasinski och Samuels (2011) teori att läsaren först och främst behöver 

träning i avkodning och prosodi. 

Det positiva resultat som upprepad läsning ger enligt forskningen (Guerin och Murphy, 

2015, Myrberg, 2007, NICHP, 2003, Rasinski och Samuels, 2011) fungerar enligt min 

mening även för lågutbildade sfi-elever och då särskilt upprepad läsning där varje elev 
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får återkoppling och stöd enskilt. Däremot har inte denna studie visat att läsningen blir 

mer automatiserad (Myrberg, 2007, Rasinski och Samuels, 2011), då elevgruppen som 

hade upprepad läsning enskilt eller i par i alltför liten utsträckning närmat sig normerna 

för Gymnasiets yrkesförberedande program. Det går heller inte att fastslå att resultatet 

blivit varaktigt eftersom det inte har gjorts någon testning en längre tid efter 

interventionens avslutning. Resultatet mellan grupperna som hade upprepad läsning 

enskilt skilde sig åt på så sätt att grupp 1, som hade enskild upprepad läsning med 

speciallärare, hade fler antal rätt lästa ord än grupp 2, som hade upprepad läsning i par, 

vid eftertest. Detta skulle kunna innebära att de läsinstruktioner som eleverna som läste 

enskilt fick, gav det positiva resultatet (Kuhn och Stahl, 2003) men upprepad läsning 

gjordes på relativt små grupper med fyra elever i vardera grupp, vilket gör det svårt att 

direkt hänvisa resultatet enbart på att grupp 1 fick läsinstruktioner. Eleverna som läste i 

par fick inte något stöd av en mer lässkicklig elev (Nation, 2009), inte heller fick de 

instruktioner om hur de skulle ge stöd till varandra (Hermansson, 2011) i denna studie. 

Grupp 2 var den grupp som hade minst ”time on task” då de läste ca 7 minuter och 

sedan lyssnade i ca 7 minuter. Deras prestation som grupp var mitt mellan de två övriga 

grupperna både vid för- och eftertest vid avkodning ord och nonord och presterar i 

paritet med grupp 1 i läsning av stycke vid eftertest. Hur mycket den minskade 

lästräningen påverkade deras resultat alternativt hur mycket den tid där de lyssnade på 

läskompisen påverkade deras resultat är svårt att säga.  Men vid närstudie av resultaten 

från för- och eftertest är det de två eleverna i grupp 2 som vid förtestet hade bästa 

resultatet som hade bristande framsteg vid eftertest. Detta kan tyda på att dessa mer fått 

lyssna på läskompisen än lästräna själva vilket i slutändan påverkade deras resultat 

negativt. 

5.2 Metoddiskussion 

Undersökningen syftade att undersöka om upprepad läsning är ett framgångsrikt sätt att 

utveckla sfi-elevers läsflyt. Under interventionssessionerna, låg fokus på läsning. 

Eleverna testades både på avkodningsförmåga samt lästid, före och efter 

läsinterventionsveckorna. Eleverna testades av samma person vid för- och eftertest för 

att testsituationerna skulle bli så lika varandra som möjligt. Testledarna var vid eftertest 

medvetna om vilken grupp eleverna tillhörde vilket kan ha medfört minskad reliabilitet 
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då båda testledarna verkligen hade en tro på att enskild upprepad läsning skulle utveckla 

läsflytet mer än enskild tyst läsning. Samtidigt var matchningen av avkodningsförmåga 

i gruppindelningen samt att interventionen verkligen genomfördes i hög mån som den 

var beskriven positivt för att resultatet skulle bli så likvärdigt som möjligt. Detta ökade 

reliabiliteten. En nackdel med att vid för- och eftertest läsa ett stycke från elevernas 

lärobok var att eleverna kunde träna stycket hemma och därför kontrollerades detta med 

en enkät efter interventionsperiodens slut. Denna enkät visade att grupp 1 som haft 

enskild upprepad läsning med speciallärare varit mer benägna att läsa hemma under 

interventionsperioden än övriga två grupper. Enkäten visade inte att någon 

interventionsgrupp tränat stycket till för- och eftertest hemma (se Tabell 5). 

Sammantaget anser undertecknad att fördelen med att texterna i läroboken var riktade 

till elever i studieväg 1 på nivå C, övervägde nackdelarna med att eleverna hade 

möjlighet att lästräna hemma. De framsteg i korrekthet vid avkodning som grupp 1 hade 

är svårt att veta om de berodde på den upprepade läsningen eller helt enkelt på den 

ökning av lästräning som eleverna haft. Förmodligen blir det ungefär samma resultat om 

undersökningen skulle göras med andra lågutbildade sfi-elever men det är svårt att veta 

vilket resultat det skulle bli med mer utbildade sfi-elever. Elevernas närvaro under 

interventionsperioden kollades upp och det visade sig att grupp 1 som hade enskild 

upprepad läsning med speciallärare hade minst frånvaro under interventionsperioden. 

Grupp 3 som hade enskild tyst läsning var den grupp som hade mest frånvaro och som 

tidigare nämnts även mindre läsning hemma under interventionstiden jämfört med 

övriga grupper. Det hade varit bra att undersöka anledningen till att grupp 3 hade/gjorde 

detta. Upplevde de att deras interventionsmetod inte var lika viktig, upplevde de att de 

inte hade behov av lästräning eller var det något annat som inverkade. Trots detta är 

grupp 3 den grupp som fick högsta läskvoten vid eftertesterna av avkodning ord och 

nonord på grund av den förbättrade läshastigheten. 

Samtliga elever var medvetna om att de var med i en studie och syftet med denna. Det 

förväntade resultatet fick eleverna inte information om. Trots att gruppfördelningen 

efter förtesterna var menade till att grupperna skulle vara så lika i nivå som möjligt hade 

grupp 3 de individuellt resultatmässigt starkaste eleverna. Detta medförde att även om 

de inte gjorde några större framsteg så låg de fortfarande bättre till som grupp efter 



37 

 

interventionen. I grupp 1 och 2 fanns det fler elever med låga resultat vilket i sin tur 

medförde att de på gruppnivå hade ett sämre utgångsläge vilket kan ha påverkat utfallet.  

5.2.1 Interventionsmaterialets påverkan på studiens resultat 

Enkäten som gjordes med eleverna i samband med eftertest kunde inte påvisa någon 

Matteuseffekt (Stanovich, 1986) där de lässtarka eleverna lästränat mer, däremot hade 

eleverna som hade upprepad läsning bättre avkodningsresultat, fler närvarotillfällen och 

läst mer hemma under interventionsperioden vilket kan tyda på att den ökade 

uppmärksamhet eleverna fått under interventionen lett till det förbättrade resultatet 

(Høien, Lundberg och Nilsdotter, 2013). Det visade sig också under interventionstiden 

att eleverna som läste enskilt med specialläraren var väldigt motiverade. Detta visade de 

genom att på varje ledig stund både i klassrummet och på rasterna sitta och läsa. Det var 

även glädjande att se att dessa elever såg ut att vara stolta över att de fick gå ifrån och 

lästräna och att andra elever i klassen uttryckte att också de ville få gå till specialläraren 

vilket tyder på att lästräningen hos specialläraren hade hög status bland eleverna. 

Testledare upplevde att testet där eleverna skulle läsa ett stycke från deras lärobok var 

det test där eleverna hade ett bättre avkodningsresultat med tanke på att det i stycket var 

89 ord och endast 49 i avläsning nonord och 50 i avläsning ord. Eleverna hade fler antal 

korrekt lästa ord och läste orden med högre läshastighet vilket kan tyda på att eleverna 

kände igen en del ord i stycket medan det var ord som inte var kopplade till varandra i 

övriga två test. De hade även möjlighet att träna testtexten hemma mellan testtillfällena 

vilket skulle ha kunnat påverka eftertestets resultat, men enligt enkätsvaren hade 

eleverna inte tränat dessa hemma. Texterna i läroboken (Ekblad, U och Söderqvist, C, 

2014, Lundberg, 2010) har ord och händelser som återkommer trots att språket är 

varierat (Gibbons, 2016) och är riktad till den sfi-nivå de studerar på. Detta medför att 

texterna upplevs meningsfulla och intresseväckande för dessa lågutbildade elever och 

medför i sin tur att de kan använda sina förkunskaper för att förstå (Hoover och Gough, 

1990) om bara läsningen fungerar tillfredsställande. Att använda sig av texter vid 

lästräning gör att det går att träna prosodi både på hela meningar och på ord och fraser 

vilket underlättar både för ordavkodning och för läshastighet vilket medför att det 

utvecklar läsflyt. Upprepad läsning där texterna är på den språkliga nivå som eleverna 

studerar på stödjer Vygotskys (1978) tanke att den största utvecklingspotentialen finns 

just över den nivå eleverna redan behärskar. Studiens testmaterial var dock inte anpassat 
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för den läsnivå eleverna befinner sig på. LS avläsning ord och nonord gav ett relativt 

dåligt resultat, och trots att eleverna överlag ansåg att testerna varken var lätta eller 

svåra hade det varit bättre att använda sig av ett annat testmaterial.  

5.3 Implikationer och fortsatt forskning 

Avslutningsvis önskar undertecknad att fler och större studier på upprepad läsning och 

sfi-elever utan eller ringa tidigare studier skulle genomföras (Fraurud och Boyd, 2006; 

Lundgren, Rosén & Jahnke, 2017) då interventionerna på högutbildade andraspråkare 

inte visar den komplexitet som finns i verklighetens vuxenutbildning och ger inte heller 

tillräckliga kunskaper till lärare för att tillmötesgå det behov lågutbildade elever har. 

Denna studie redovisade få interventionsstudier med få deltagare vilket undertecknad 

menar visar behovet av fler studier på denna grupp. Vidare studier skulle även behövas 

på testmaterial för lågutbildade vuxna andraspråkare för att kunna ge dessa elever 

framgångar i sina studier och produktiva arbetssätt för deras lärare. I Sverige finns det 

krav på yrkeskompetens i form av skolsköterska, skolläkare, kurator och 

specialpedagog/speciallärare i grund- och gymnasieskolan men detta krav finns inte på 

sfi inom vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:13). Den här studien visar vikten av 

specialpedagogiskt stöd även för sfi-elever då eleverna i studien behöver hjälp att 

undanröja hinder i deras lärande. Eleverna behöver hjälp att utifrån beprövade metoder 

identifiera brister, kartlägga kunskaper och få stöttning i sin utveckling så att de kan 

känna sig delaktiga i sitt lärande (Høien & Lundberg, 2013). 
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Bilagor 

 



 

 



 

Bilaga 3 

Stycke förtest  namn: _______________________ 

 

Olof Palme föddes 1927 i stadsdelen Östermalm i Stockholm. Hans familj 

hade mycket pengar och hans släkt var adlig. Han gick i skola i Sverige och 

studerade sedan några år i USA. När Palme kom tillbaka till Sverige 

utbildade han sig till jurist vid Stockholms universitet. Under början av 

1950-talet blev Olof Palme socialdemokrat. Viktiga frågor för honom var 

bland annat skatter och klasskillnader. 1953 började han arbeta politiskt 

och han valdes in i riksdagen. Senare kom han med i regeringen och 1969 

blev han Socialdemokraternas partiledare och statsminister. 

 

Tid:  _____________________ 

Antal läsfel:  _____________________ 

Antal korrigeringar:  __________________ 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4 

____________________________________________________________ 

ENKÄT 

____________________________________________________________ 
1. Vilken läsgrupp har du varit i under fem veckor med läsinterventionen? 

 Grupp 1 – Upprepad läsning, enskilt 

 Grupp 2 – Upprepad läsning, i par 

 Grupp 3 – Tyst läsning av skönlitterär bok 

____________________________________________________________ 

2. Hur mycket har du läst hemma under tiden för läsinterventionen? 

Jämför med hur mycket du läser i vanliga fall. 

 Mycket mer  

 Mer 

 Varken mer eller mindre 

 Mindre  

 Mycket mindre 

____________________________________________________________ 

a. Om du har läst mer eller mycket mer. Vad läste du? 

 Lärobok 

 Skönlitterär bok 

 Tidning 

 Texter på internet 

____________________________________________________________ 

 

 



 

____________________________________________________________ 

b. Om du har läst läroboken mer. Vad läste du? 

 Samma kapitel som klassen arbetar med 

 Samma text som i läsinterventionen 

 En annan text i läroboken  

____________________________________________________________ 

c. Om du har läst en skönlitterär bok. Vad läste du? 

 En bok 

 Samma bok som i läsinterventionen 

____________________________________________________________ 

Tack för hjälpen! 

Madelene Mikaelsson 

Student, Speciallärarprogrammet 

Umeå Universitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 5 
Läslista grupp 1                  Namn:____________________ 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Stycke 

1 
          

läsfel           
tid           

Stycke 
2 

          

läsfel           
tid           

Stycke 
3 

          

läsfel           
tid           

Stycke 
4 

          

läsfel           
tid           

Stycke 
5 

          

läsfel           
tid           

Stycke 
6 

          

läsfel           
tid           

Stycke 
7 

          

läsfel           
tid           

Stycke 
8 

          

läsfel           
tid           

Stycke 
9 

          

läsfel           
tid           

 

 

  



 

 
Närvaro 

 
Tisdag 

 
Onsdag 

 
Torsdag 

 
Fredag 

 
v1 

    

 
v2 

    

 
v3 

    

 
v4 

    

 
v5 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 6 

Läslista grupp 2 Namn: ___________________________ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Stycke 

1 
          

Stycke 
2 

          

Stycke 
3 

          

Stycke 
4 

          

Stycke 
5 

          

Stycke 
6 

          

Stycke 
7 

          

Stycke 
8 

          

Stycke 
9 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvaro 

 

Tisdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag 

 

Fredag 

 
v1 

    

 
v2 

    

 
v3 

    

 
v4 

    

 
v5 

    



 

Bilaga 7 

Boklista Namn: ______________________________ 

 Bokens namn Bokens författare 

Bok 
1 

  

Bok 
2 

  

Bok 
3 

  

Bok 
4 

  

Bok 
5 

  

Bok 
6 

  

Bok 
7 

  

Bok 
8 

  

Bok 
9 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Närvaro Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
v1 

    

 

v2 

    

 
v3 

    

 
v4 

    

 
v5 

    



 

Bilaga 8 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en interventionsstudie 

 

Jag heter Madelene Mikaelsson och studerar nu till Speciallärare med inriktning mot 

språk, läs- och skrivsvårigheter, på avancerad nivå vid Umeå universitet. Som 

examensarbete på utbildningen ska en studie genomföras med i ämnet. 

 

Syftet med min studie är att undersöka om upprepad läsning kan förbättra läsförmågan 

hos sfi-elever i studieväg 1. 

 

Denna interventionsstudie kommer att genomföras 15 minuter/skoldag, i eller utanför 

klassrummet under fem veckor hösten 2016. För att se resultatet av läsinterventionen, 

kommer varje medverkande göra en test för att undersöka läsförmågan före 

interventionens början och efter avslutad intervention. Om resultatet av interventionen 

visar att en av grupperna fått rejält förbättrad läsförmåga kommer övriga elever erbjudas 

samma intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga resultat av interventionsstudien kommer att behandlas konfidentiellt vilket 

innebär att de medverkande avidentifieras och behandlas enligt bestämmelser i 

Sekretesslagen. Din medverkan är frivillig och kan, utan orsak, avbrytas när som helst 

under interventionens gång. 

 

 

Hälsningar 

Madelene Mikaelsson   Handledare: Lena Granstedt 

Umeå universitet 

070-274 49 08 

madelene.mikaelsson@skelleftea.se 

 

12 elever 

Förtest  

Grupp 1 
Läser stycken enskilt 

med specialläraren 

Grupp 2 
Läser stycken i par 

med klasskamrat i 

klassrummet  

 

Grupp 3 
Läser enskilt en 

bok i klassrummet 

Eftertest  



 

Skriftligt samtycke till medverkan i interventionsstudie med syfte att undersöka 

om upprepad läsning kan förbättra läsförmågan hos sfi-elever i studieväg 1. 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur läsinterventionen genomförs, hur 

resultatet bearbetas och handhas. Jag har fått information om att mitt deltagande är 

frivilligt och att jag, om och när jag vill, utan att ange orsak, kan avbryta min 

medverkan i studien.  

 

Härmed samtycker jag till att medverka i denna interventionsstudie som ska undersöka 

om upprepad läsning kan förbättra läsförmågan hos elever i studieväg 1.  

 

 

 

 

 

Ort/År/Datum XXX 2016 - ____ - ____ 

 

 

Namnunderskrift ___________________________________________ 

 

Namnförtydligande ___________________________________________ 

 

 

Forskarens underskrift ___________________________________________ 

 

Namnförtydligande Madelene Mikaelsson 

 

 

 

 

 
 

 

 


