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Abstract 

The present study reports the results of an intervention in year two based on proven methods to enhance 

students decoding and reading speed. Since a slow and uncertain decoding can affect reading 

comprehension. I have conducted tests in two classes in year 2, in decoding, and reading comprehension. 

I identified 16 students who received results stanine 1 to 3 on one or both tests. These students were given 

further tests in listening comprehension and in decoding. A standardized test was used both as a pretest 

and as a posttest, measuring literally awareness, decoding of the content, form and nonsense words and 

RAN. Five of the students become members in the intervention group, denoted The reading club.  Four 

students got constitute a control group. Another four pupils lacked sufficient prerequisites for 

participation, and three students received too high results of decoding test for participation in the study. 

Should the intervention study, which lasted for 45 minutes three times a week for five weeks, enhance the 

students decoding skills and reading speed? After completion of the intervention I compared the results 

from the intervention group with the pupils from the control group and the students who normed the test. 

The students who participate in The Reading club enhance the reading speed compare to the control 

group. 
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1. Inledning 
 

Jag har i mitt yrke som 1-7 lärare i ämnet svenska ofta träffat på elever som 

uppvisat olika svårigheter med att ”knäcka koden” eller att lära sig läsa ”med flyt”. 

Med det menas att avkodningen, att koppla bokstav till språkljud och vice versa, ska 

fungera automatiskt utan att ta kraft från arbetet med att förstå textens innehåll 

(Elbro, 2004; Høien & Lundberg, 1999; Vellutino, 2003). Elever med svårigheter 

att automatisera sin avkodning kan komma att halka efter sina klasskamrater i läs- 

och skrivutvecklingen och kan, om de inte får riktat stöd, få svårigheter att nå 

kunskapskraven i framförallt svenska men också andra teoretiska ämnen i högre 

årskurser. Min studie fokuserar på teorier och forskning kring den tidiga 

läsinlärningen och avkodningsförmågan specifikt.  

 

Det ställs omfattande krav på elevernas läsförmåga för att få ett godkänt betyg (E) i 

ämnet svenska. Eleven behöver, enligt läroplanen i svenska (Skolverket, 2011), i åk 

7-9 bl.a. kunna läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt, uppvisa grundläggande 

läsförståelse och bemästra lässtrategier, kunna sammanfatta text, föra till viss del 

underbyggda resonemang, hitta och lyfta budskap i text, se samband mellan litterära 

verk och dess samtid. Läroplanens krav på kunskaper i och om läsning är 

nödvändiga för att förstå samhällsinformation samt sovra från densamma. Med den 

kunskapen i ämnet svenska får eleverna förutsättningar att delta i samhällets 

demokratiska processer (Skolverket, 2011).  

 

Progress in international reading literacy study, PIRLS (2015) har i en internationell 

sammanställning av Mullis och Martin (2015) förtydligat begreppet läsfärdighet. 

Läsaren/eleven ska kunna konstruera mening från texter i olika former. Eleven läser för 

att lära, för att delta i samhället av läsare, i skolan och vardagen och för njutning. Likt 

den svenska Läroplanen, Lgr 11, (Skolverket, 2011) så beskrivs förmågan som 

kännetecknar läsfärdighet, att förstå och använda skriftliga språkformer som samhället 

kräver, som central (PIRLS, 2015). 

 

Organisation for Economic Co- operation and Development, OECD (2014) undersökte 

och redovisade i en internationell studie, Programme for international student 

assessment (PISA), elevers läsförståelse. Svenska elever uppvisade då ett sämre resultat 

i läsförståelse än genomsnittet av elever från OECD`s länder. Den internationella 

undersökningen, PIRLS (2011) av Mullis, Martin, Foy och Drucker (2012)  pekade 

specifikt på att det främst var i texter av sakprosakaraktär, berättande faktatexter 

exempelvis tidningsartiklar som eleverna uppvisade förståelsesvårigheter. 

Undersökningen i PIRLS (2011) visade också att pojkar hade större svårigheter med 

läsförståelse än flickor, både i åk 4 samt åk 9.  
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Svenska elevers avkodningsförmåga har dock varken förbättrats eller försämrats över 

tid. Enligt en studie av Jacobson (2011) avkodar elever i Sverige varken bättre eller 

sämre nu jämfört med 20 år sedan. Avkodning år 2009/ 2010 ligger på samma nivå som 

år 1989/1990.  I studien deltog över 1500 elever i åk 2 som testades med 20 års 

mellanrum från slumpmässigt valda klasser i södra Sverige.  

I ytterligare en studie av Jacobson (2009) syntes ett samband mellan elevers 

avkodningsförmåga och vilket betyg eleven fick i svenska. De elever som uppvisade 

svårigheter i att avkoda i åk 2 erhöll ett lägre betyg i åk 9, i ämnet svenska, jämfört med 

de elever som visade upp en starkare avkodningsförmåga.  

 

I Sverige fick, 2012, cirka fyra flickor av fem godkända betyg (E – A) i grundskolans 

kärnämnen (svenska, matte och/eller engelska). Gällande pojkar så blev cirka tre av fyra 

godkända i skolans kärnämnen (Skolverket, 2013b).   

 

I Skollagen finns skrivet att de elever som riskerar att inte nå målen ska ges ”extra 

anpassningar”. Om inte det är tillräckligt så ska eleven utredas skyndsamt samt om 

eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas och ansvarig för att 

detta sker är rektor (SFS, 3 kap 8§).  

 

Skolinspektionens granskning (2011) av den specialundervisning elever i läs- och 

skrivsvårigheter erbjuds visade på stora skillnader mellan hur dessa elever 

uppmärksammas, utreds samt vilka åtgärder som skolorna vidtar för att stötta och hjälpa 

eleverna i behov av specialundervisning. Knappt hälften av eleverna gavs ett 

undermåligt stöd för att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Alla skolor som ingick i 

inspektionen behövde förbättra undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

 

Skolinspektionen (2014:06) visar efter en granskning av insatser till elever i läs- och 

skrivsvårigheter att enskild undervisning ofta leder till ökad måluppfyllelse och betyg i 

fler ämnen. Flera studier visar att behovet av tidigt och riktat stöd mildrar svårigheterna 

för elever i läs- och skrivsvårigheter, och kan ge eleverna möjlighet att till och med 

komma i kapp (Fäldt, 2013; Gustafsson, 2013; Skolinspektionen, 2014:06;  

Torgesen, Alexander, Wagner, Rashotte, Voeller  & Conway, 2001; Vellutino, Scanlon, 

& Jaccard, 2003; Vellutino, Scanlon, Small & Fanuele, 2006; Wolff, 2011). 

 

Lundberg (2010) menar att om alla elever fick positiv stimulans i form av rätt stöd och 

hjälp så skulle antalet elever med inlärningsproblem sjunka markant. Detta stöd kan 

innebära att läraren förutom att verka stöttande i sitt förhållningssätt uttrycker höga men 

genomförbara, tydliga, transparanta och positiva förväntningar på eleven i dennes läs- 

och skrivutveckling (Damber, 2009; Elbro, 2004). Studier har visat att erfarna lärare 

som har förmåga att visa tillit till och tro på att eleven kommer att lyckas är tydliga 

framgångsfaktorer i läs- och skrivinlärningen (Damber, 2010). 

 

De flesta studier vars innehåll fokuserar på att förklara, uppmärksamma och 

medvetandegöra avkodningsprocessen, att koppla språkljud till bokstav, för eleverna har 
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visat sig vara framgångsrika för elevers läs- och skrivutveckling (Borstrøm & Elbro, 

1997; Juul, Poulssen & Elbro, 2015; Lundberg, Frost & Pedersen, 1988; Lundberg & 

Strid, 2009; NRP, 2000; Pullen & Lane, 2014; Rack, 2004; SBU, 2014; Vellutino, 

Scanlons, Zhangs & Schatschneider, 2008; Wolff, 2011).  

 

Har eleven svårigheter med att koppla ljud till bokstav så kommer avkodningen att 

påverkas och försvåra den kommande läs- och skrivprocessen (Juul, Poulsen & Elbro, 

2015; Park, Chaparro, Preciado & Cummings, 2015). 

 

1.1 Likvärdig utbildning 

En nationell likvärdighet förespråkas enligt skollagen. Utbildningen var helst den 

anordnas och inom varje skolform ska vara likvärdig (SFS, kap 1§ 9). För att elever 

med avkodnings- och/eller förståelsesvårigheter ska kunna identifieras på ett likvärdigt 

sätt, kan ett normerat och standardiserat kartläggningsmaterial vara av betydelse 

(Morlini, Giacomo & Maristella, 2013). Dessa test bör också stå i paritet till och spegla 

läroplanens mål (Levlin, 2014).  

 

Ett standardiserat test är ett test som genomförts likadant oavsett var eller vem som 

utför testet.  Att ett test är normerat betyder att testet genomförts av tillräckligt många 

elever för att få ett genomsnittligt resultat i stanine eller percentil. 

 

I en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2014) redovisas 

dock att det finns ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att avgöra vilka svenska 

tester som är tillförlitliga för att upptäcka och utreda specifika läs- och skrivsvårigheter 

(dyslexi). 

 

1.2 Intervention i grupp 
 

Studien utgår ifrån Gough och Tunmer (1986) samt Hoover och Goughs (1990) 

autonoma modell, The Simple View of Reading, (SVR), Avkodning (A) x Förståelse 

(F) = Läsning (L). Men tankar från ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) har fått 

modifiera studien eftersom interventionen sker i grupp. Människor lär sig av varandra 

och utvecklas i samspel med andra.  

 

Enligt Freebody och Luke (2003) är utgångspunkten att läsningen sker både i huvudet 

på eleven samt i en gemenskap. Lindqvist (1999) knyter an till Vygotskij som talar om 

att elevens handlingar utvecklas av den sociala miljön. Miljön kännetecknas av en aktiv 

lärare samt en dynamisk miljö. Detta skapar aktiva elever. Människan bör få vara aktiv i 

relation till sin omvärld. Undervisningen bör präglas av att få pröva och experimentera. 

Att som lärare vara med och skapa ett positivt klassrumsklimat är en framgångsfaktor 
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för elever oavsett samhällsklass, men för elever som kommer från en socioekonomisk 

svag bakgrund är det mest gynnsamt visar en studie av Damber (2010).  

 

I en internationell och longitudinell studie (studie som pågått under en lägre tid med 

kontinuerliga mätningar och uppföljningar) av Byrne, Coventry, Olson, Wadsworth, 

Samuelson & Petrill (2011) tillskrivs dock lärarens betydelse för hur läs- och 

skrivutvecklingen ska utvecklas som marginell, cirka maximalt 8 % bidrar läraren med. 

Däremot tillskrivs det genetiska arvet, ca 75 %, av förutsägelsen för hur läsningen ska 

komma att utvecklas i skolår 1 (Olson, Keenan, Byrne, Samuelsson, Coventry, Corley, 

Wadsworth, Willcut, DeFries, Pennington & Hulslander, 2011). 

 

Motivation och förförståelse har av många läsforskare konstaterats vara av stor vikt för 

läsförståelse och läsförmåga (Bråten, 2008; Dalby, 1992; Rayner, Forman, Perfetti, 

Pesetsky & Seidenberg, 2002).  

 

I Dalbys studie (1992) uppmärksammas ytterligare en faktor, motivationsfaktorn (M) 

till Hoover och Goughs (1990) SVR-modell. Avkodning (A) x Förståelse (F) x 

Motivation (M) = Läsning (L). För att de två faktorerna i formeln ska aktiveras behöver 

eleven dessutom motivation för att utveckla och åstadkomma läs- och skrivframgångar. 

 

Interventionen i grupp kan lämpligast utföras av i av klasslärare i klassrumsmiljö med 

stöd av speciallärare. Ett nära samarbete mellan speciallärare och klasslärare skulle, 

enligt Persson och Persson, (2012), kunna öka medvetenheten om behovet av rätt stöd 

för elever i läs- och skrivsvårigheter. Det kan i sin tur då leda till att läs- och 

skrivutvecklingen stärks för flera elever. 

 

1.3 Syfte och forskningsfråga 
 

Syftet med interventionen var att förbättra lässvaga elevers avkodning med beprövade 

läsinlärningsmetoder. 

 

Vilka effekter kan interventionsarbete i liten grupp ge avseende elevernas avkodning 

samt läshastighet? 
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2 Bakgrund 
 

I början av detta kapitel presenteras dyslexibegreppet, då begrepp som dyslexi/ specifika 

läs- och skrivsvårigheter förekommer ofta i texten. Därefter kommer ett avsnitt om 

betydelsefulla färdigheter som är nödvändiga att bemästra för att läsning ska utvecklas, 

med tillhörande forskning inom området. Studier som ligger till grund för min 

interventionsstudie presenteras också liksom åsiktsriktningar inom området. Hur ett 

inhämtande av talspråk gällande språkljud och ordförrådets betydelse kan komma att 

påverka den kommande läs- och skrivinlärningen samt specifik forskning om avkodning 

behandlas i kapitel 2. 

 

2.1 Dyslexi 

Läs- och skrivforskningen i allmänhet och området avkodning i synnerhet berör termer 

som specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi som det också kallas. Lundberg 

(2010) skriver att svenska Dyslexistiftelsen har enats om denna definition; 

 

Dyslexi är en nedsättning i vissa språkliga funktioner, särskilt de 

fonologiska (fonologi avser språkets ljudmässiga form), som är viktiga för 

att kunna utnyttja skriftens principer för kodning av språket. 

Nedsättningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter att uppnå en 

automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer också fram 

tydligt genom dålig stavning. Sekundära konsekvenser kan innefatta 

svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan 

hämma tillväxten av ordförråd och kunskap om omvärlden. Den 

dyslektiska nedsättningen går i regel igen i släkten, och man har anledning 

att anta en genetisk disposition som kan medföra neurobiologiska 

avvikelser. Karaktäristiskt för dyslexi är att den är varaktig och 

svårbehandlad. Även om läsningen efter hand blir acceptabel, kvarstår 

oftast stavningsproblem. Vid en mer grundläggande kartläggning av 

fonologisk förmåga finner man att svagheter på detta område kvarstår upp 

i vuxen ålder (s.140-142). 
 

2.2 Hur läsning går till 

 

I National Reading Panel, NRP, (2000) har forskare och lärare i USA tagit del av och 

utvärderat över 100 000 studier om läsinlärningsprocessen. De har enats om att 
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fonologisk medvetenhet, koppla ljud till bokstav, läsflyt, ordförråd och läsförståelse är 

de fem färdigheter man behöver behärska för att lära sig att läsa. 

 

 

 

2.2.1 Koppling mellan språkljud (fonem) och bokstav (grafem) 

 

Det svenska skriftspråket bygger på ljudprincipen eftersom det talade språket kan 

kopplas till skrivna symboler, bokstäver. Undersökningar visar att det är svårare för 

elever i England att ljuda sig igenom engelska ord än för svenska elever att ljuda sig 

igenom ord på svenska (Seymour, Aro & Erskine, 2003). Det svenska språket är i 

jämförelse med engelskan ett förhållandevis transparent språk, med det menas att det är 

relativt enkelt att koppla språkljud (fonem) till bokstav (grafem). Att kunna avkoda är 

att läsa med flyt. Med det menas att processen automatiserats och att en svag avkodning 

inte står i vägen för en förståelse (Elbro, 2004). 

 

Det har tidigare i den så kallade, Köpenhamnsundersökningen, en longitudinell studie 

av Borstrøm och Elbro (1997) och Elbro, Borstrøm och Petersen (1998) gjorts försök 

med att introducera symboler, bokstäver, redan i förskoleklass och koppla dessa till 

språkljud för att se om det hade någon positiv effekt för att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter för elever i riskzonen att utveckla dyslexi. Då ärftligheten för läs- och 

skrivsvårigheter är påtaglig (Høien & Lundberg, 2013), så valdes de elever som hade 

föräldrar eller släktingar med dyslexi ut. Efter två år skedde en uppföljning, om en tidig 

undervisning med att introducera bokstäver hade någon effekt. Dessa elever mer än 

halverade risken för svåra läs- och skrivsvårigheter i åk 2 eftersom att de knöt bokstäver 

till språkljudsleken före skolstart.  

 

Scarborough (1998) har i en mindre sammanställning, än NRP (2000), av studier inom 

läs- och skrivforskningen listat förutsägelser av färdigheter som barn i förskoleklass bör 

ha för att senare nå läs- och skrivframgång i skolans tidiga år. Där placerar sig 

bokstavskännedom som en färdighet som förutsäger mer än exempelvis medvetenhet 

om språkljud om hur läsinlärningen kan komma att utvecklas.  

 

Vikten av att förstå och tyda symboler som bokstäver styrks delvis i Furnes och 

Samuelssons (2011) longitudinella, beteendegenetiska och internationella tvillingstudie 

som omfattar 1200 tvillingar i Sverige, Norge, Australien och USA. Till skillnad från 

Scarbourogh (1998)  som i sin studie listat vilka färdigheter som kan komma att påverka 

läs- och skrivutvecklingsprocessen så visar Furnes & Samuelssons studie (2011) på 

motsatsen. Att det är omöjligt i barnets tidiga utveckling, före skolstarten, att säga vilka 

färdigheter som är avgörande för hur läs- och skrivutvecklingen kommer att gestaltas.  I 

studien som har till avsikt att undersöka arvets respektive miljöns betydelse för 
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skillnader i barnens språkliga utveckling, läs- och skrivförmåga och färdigheter i 

matematik så visade sig att först när ett aktivt symbollärande introduceras och 

avkodandet, koppling mellan ljud och bokstav påbörjas, som man kan se om en elev har 

svårigheter med läsinlärningen (Furnes & Samuelsson, 2011). 

 

SBU (2014) har studerat över 10 000 artikelsammanfattningar och evidensgraderat, 59 

stycken artiklar, som hade tillräckligt hög kvalité att ingå i referensunderlaget att 

förutsäga, upptäcka och utreda läs- och skrivsvårigheter. Där framgår att det finns ett 

måttligt starkt vetenskapligt underlag för att en medveten och strukturerad träning i 

koppling mellan språkljud och bokstav, jämfört med ordinarie undervisning har stor 

effekt på att korrekt utläsa nonsensord, påhittade ord. Dessutom förbättras läsförmågan, 

stavning, läsförståelse, läshastighet och förmågan att uppmärksamma språkets 

ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet). 

 

I rapporten från SBU (2014) konstateras att det finns ett måttligt starkt vetenskapligt 

underlag för att brister i kännedom om bokstäver kan förutsäga dyslexi.   

  

2.2.2 Medvetenhet om språkljud 

 

Høien och Lundberg (2013) har i många studier fått bekräftat att laborerandet med 

språkljud utgör svårigheter för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter (dyslexi). 

Att ha svårigheter att uppmärksamma och laborera med språkljud utmärker inte bara 

dyslektiker utan även andra grupper av läs- och skrivsvaga elever (Wolff, 2005).  

 

I rapporten från SBU (2014) konstateras att det finns ett begränsat vetenskapligt 

underlag för att brister i att uppfatta språkljud kan förutsäga dyslexi samt att det inte 

finns tillräckligt vetenskapligt underlag för att enbart träning i fonologisk medvetenhet 

(med utebliven koppling till skriftspråket) jämfört med den ordinarie undervisningen 

skulle ha effekter på korrekt utläsning av ord, stavning läsförståelse samt fonologisk 

medvetenhet. 

    

2.2.3 Ordförråd och språklig förmåga  

 

Scarborough (1998) visar på att det aktiva ordförrådet, de ord man använder sig av när 

man pratar och förmågan att kunna återberätta något man hört tillskrivs samma värde 

som medvetenhet om språkljud för läs- och skrivinlärningen. 

 

Även förmågor som, språkuppfattning och snabb seriell benämning, att kunna säga 

siffror eller annat så fort som möjligt är också förmågor, om än inte lika tongivande som 

de ovan nämnda, som förutsäger hur läs- och skrivinlärningen kan komma att utvecklas 

(Scarborough, 1998).  
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Rapporten från SBU (2014) visar att det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för 

att en bristande förmåga som att snabbt plocka fram ord eller siffror, ordframplockning 

eller snabb seriell benämning kan förutsäga specifika läs och skrivsvårigheter, men om 

eleven dessutom uppvisar svårigheter i att dels laborera med språkljud och dels har svårt 

att känna igen bokstäver så stärks det vetenskapliga underlaget att förutsäga läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

2.2.4 The Simple View of reading (SVR)  

 

Då läsning är en komplex aktivitet med många delmoment som ska behärskas finns en 

mindre komplex och självständig formel att tillgå för att identifiera elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Det är den inom läs- och skrivforskningssammanhang vanligt 

förekommande och autonoma modellen ”The Simple View of Reading” (SVR) Gough & 

Tunmer (1986) och Hoover & Gough (1990). Formeln beskrivs så här; avkodning (A) x 

förståelse (F) = läsning (L). Både färdigheter som avkodning samt förståelse av det lästa 

måste behärskas för att läsning ska uppstå. Om någon av faktorerna i formeln är 

bristfällig så kan eleven inte läsa. Modellen möter dock kritik för att den anses för 

enkel. Denna kritik tar jag upp under rubrik. 2.4. 

 

Liberg (2010) beskriver att eleven behöver behärska läsningen rent tekniskt, att avkoda, 

koppla ljud till bokstav, för att sedan kunna läsa med flyt. Eleven behöver och vara 

medveten om språkljud (fonologisk medvetenhet). Om läsningen ska ges mening 

behöver eleven koppla ihop bokstäverna till ord med innehåll för att få en förståelse för 

det som läses. Det omvända råder också, en vag förståelse av det lästa leder inte heller 

till läsning (Bråten, 2008). 

 

2.3 Explicit undervisning 

 

Att en explicit undervisning i och om avkodning kan vara effektivt visar studien 

Reading and Fluency Training (RAFT) av Wolff (2011). Efter en större screening av 

2200 nioåriga elever identifierades 100 stycken med avkodningssvårigheter och 

svårigheter med fonologin. Eleverna lottades därefter in i en interventionsgrupp 

respektive en kontrollgrupp. Träningen var strukturerad och genomfördes individuellt i 

ca 40 minuter/dag i tolv veckor. Den största delen av programmet utgjordes av att 

eleverna skulle lära sig att koppla samman ljud med bokstäver, så kallad fonem - grafem 

koppling. Även repeterad läsning förekom i studien. Eleven fick bara möta en svårighet 

i taget under träningen. Efter ett år följdes eleverna upp och de visade på signifikanta 

framsteg i ordavkodning, stavning, läshastighet och läsförståelse.  
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Pullen och Lane (2014) belyser i sin studie att elever som fått tydlig avkodningsträning i 

grupp presterade bättre på tester i både fonologisk medvetenhet och avkodning än de 

elever som inte fått denna träning i att avkoda. I studien ingick ca 100 elever i åk 1 med 

risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Eleverna tränade explicit koppling mellan 

fonem - grafem vid ett trettiotal tillfällen. 

 

I SVR- modellen identifieras tre basgrupper av svaga läsare. Elever som uppvisar 

svårigheter med att avkoda och med att uppmärksamma språkljud. De elever som har 

problem med förståelsen samt elever som har svårigheter med både förståelse och 

avkodning. Trots att orsakerna till en svag läsförmåga varierar så sätter man ofta ihop 

dessa elever tillsammans i traditionell specialundervisning och det kan innebära en 

blandning av exempelvis träning av arbetsminnet och språkljudsträning (Gustafson, 

Fälth, Svensson, Tjus & Heimann, 2011). 

 

De flesta tidigare studier är gjorda utifrån ett bottom-up perspektiv, där fokus ligger på 

att avkoda bokstäver och lyssna till språkljud, men trots att vikten av färdigheter i 

fonologisk medvetenhet är betydelsefullt för läsutvecklingen (Lundberg Frost & 

Pedersen, 1988) så lyckas inte alla elever med att bli goda läsare trots idog övning.  

 

Med inspiration av studier som sett läsframsteg hos barn i åk 1-2 som fått semantisk 

träning (ordens betydelse) och ortografisk träning (att läsa hela ord) så genomfördes 

denna longitudinella studie av Gustafson et al (2011). I studien deltog 130 elever med 

läs- och skrivsvårigheter i åk 2. Eleverna lottades in i respektive grupp. En grupp elever 

fick lyssna till och laborera med språkljud och koppla bokstäver till dessa, 

avkodningsfaktorn i modellen. En annan grupp elever fick träna på hela ord, och dess 

innebörd i en kontext, ett sammanhang, förståelsedelen i modellen. I den tredje gruppen 

fick eleverna en läsintervention som fokuserade på båda metoderna. Två 

kontrollgrupper deltog. En grupp fick en ”traditionell” specialundervisning, träning i att 

laborera med språkljud och dessutom deltog en grupp med normala, typiska, läsare utan 

riktade insatser. Den grupp som utvecklade sin läsning mest var den grupp som fått en 

blandintervention med både avkodning, hela ord och förståelse. Den gruppen elever 

utvecklades mest i alla fem momenten. Momenten bestod av; läsförståelse, para ihop 

bild med text, identifiera fyra i hopskrivna ord, luckor att fylla i en text och avkodning. 

Allt arbete skedde individuellt med hjälp av datorbaserade program. 

 

2.4 SVR modellen - en för enkel modell? 

 

Fouganthine (2012) har i sin longitudinella studie dokumenterat elever med dyslexi och 

hur deras läsförmåga utvecklas under skolåren. I studiens resultat konstateras att SVR-

modellen har ett förklaringsvärde med begränsningar. Elever med exempelvis 

uppmärksamhetsproblem kan vara svåra att härleda till antingen faktorn 

avkodningssvårigheter eller faktorn förståelsesvårigheter i SVR-modellen för läsning. 
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Dessutom visar studien att avkodningsfaktorn är mest betydelsefull för läsförmågan i 

tidiga skolår medan förståelsefaktorn får en större betydelse för elever i åk 9. Elever 

med dyslexi är i slutet av grundskolan en mycket heterogen och spridd grupp i SVR- 

modellen. Elever med avkodningssvårigheter, som ofta elever med dyslexi har, kan 

förutom svårigheter att avkoda även ha andra svårigheter med sin läsning och därför har 

SVR-modellens ett begränsat förklaringsvärde (Fouganthine, 2012). 

 

Gustafson, Johansson och Wallman, (2013) har i en studie uppmärksammat att SVR-

modellen kan tillämpas på och beskriver förloppet hos läsare med normal läs- och 

skrivutveckling och efterlyser därför en mer komplex modell att använda när det gäller 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Resultaten visade att elever med 

avkodningssvårigheter gynnas mer i sin läs- och skrivinlärning av insatser som 

innehåller övningar med avkodningsfaktorn i formeln medan elever som inte uppvisar 

svårigheter med avkodning stärks av ett arbete med förståelsefaktorn i formeln. 

 

Høien- Tengsedahl (2010) anser att SVR faktorn saknar tidsfaktorn. Den bör läggas till 

för att få en adekvat uppfattning av elevens/ läsarens färdigheter att avkoda ord och 

texter. 

 

I en studie av Damber (2012) förklaras det komplexa med att erövra en läskunnighet 

och vidrör även den autonoma SVR- modellens begränsningar. Vägen till att vara 

läskunnig startar med en god avkodningsförmåga men andra komponenter för läsning 

bör också uppmärksammas. Att kunna använda texter och anpassa språket beroende på 

situation, mottagare är betydande komponenter i det mångkulturella samhälle vi vistas i. 

Läsning handlar om att förstå sig själv och omvärlden och gör området om läskunnighet 

till ett komplext sådant. ”Reading may not only mean meeting the word, but also 

meeting the world in new conditions of critical awareness“ (Damber, 2012, s. 39). 

 

2.5 Att få rätt stöd och hjälp  

 

Gustafson, Ferreira och Rönnberg (2007) betonar att det är en kunskap på individnivå 

som behövs för att uppnå bäst resultat. Det eleven uppvisar svårigheter i bör eleven 

också träna på. För att kunna träna på det man har svårt för är en kartläggning av elev 

betydelsefull och likaså att kartläggningsmaterialet är normerat och standardiserat 

(Levlin, 2014; Morlini, 2013; Wolff, 2011;) och sedan sätta in åtgärder utifrån detta.  

 

Omfattningen av stödet är också ifrågasatt. Att stödet sätts in tidigt och intensivt, 

exempelvis att lärarna har en tillräcklig utbildning i läs - och skrivutveckling samt att 

arbetet har förankring i läs- och skrivforskning är betydelsefullt (NRP, 2000; Torgesen, 

et al 2001; Vellutino et al 2003; Vellutino et al, 2006).   
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Nicholson (2000) uppger att valet av metod inte alltid är avgörande för hur eleven ska 

lyckas med läsinlärningen. Skolans sätt att organisera stödundervisningen är däremot 

avgörande, en organisation anpassad till den enskilda eleven och dennes behov är 

nödvändig för att eleven ska utvecklas optimalt i sin läs- och skrivinlärning (NRP, 2000). 

 

 

2.6 Från talspråk till skriftspråk 

Tillägnandet av ett talspråk utgör grunden för en kommande läs- och skrivinlärning 

(Lundberg, 2010). Håkansson och Hansson (2007) förklarar att olika teorier har olika 

utgångspunkter när det gäller hur ett barn utvecklar ett talspråk. Att det rör sig om ett 

samspel mellan de biologiska förutsättningarna hos individen och den sociala 

språkgemenskapen individen vistas i utgör en gemensam uppfattning för de olika 

teorierna. Generativister / nativister, exempelvis Chomsky, har som utgångspunkt att 

språket ligger latent i oss i form av en universell grammatik och med mediering, stöd 

och samspel, utifrån, utvecklas språket. Konstruktivister däremot, exempelvis Piaget, 

tillskriver barnets aktiva roll som mer betydelsefullt i ett språkinhämtande (Håkansson 

& Hansson, 2007). 

 

2.6.1 Fonologisk utveckling 

 

Det är i samspel med sin omgivning som man lär sig språk, i talad form, som skrift eller 

tecken. Att vara fonologisk medveten innebär att kunna lyssna till och reflektera över 

och kategorisera språkljud och de barn som kan det får en snabbare fonologisk 

utveckling (Myrberg, 2007).  En omogen eller outvecklad auditiv perception (hur man 

uppfattar det man hör) skulle enligt Nettelbladt (2007) kunna vara en orsak till ett barn 

med begränsat tal samt att barn med otydlig artikulation har svårare att dela upp ord i 

t.ex. stavelser. Vidare menar Nettelbladt (2007) att fonologiska problem är vanligaste 

typen av språkproblem som främst uppmärksammas hos förskolebarn.  

 

2.6.2 Det fonologiska korttidsminnet, minnet för språkljud 

 

Gillon (2007) påtalar att lyssna till och laborera med språkljud är minnesbelastande, då 

ett språkljudsprocessande ställer höga krav på samspel mellan kort- och långtidsminnet. 

Korttidsminnet, eller arbetsminnet som det också kallas, kan tillfälligt härbärgera 

information och har en begränsad kapacitet. Det fonologiska arbetsminnet eller det 

auditiva hörselminnet användes när man lyssnar till olika språkljud som tillsammans ska 

bilda exempelvis ett ord. Att minnas dessa språkljud för att sätta ihop dem, göra en 

syntes, belastar det fonologiska arbetsminnet alldeles särskilt. Det är också en av 

orsakerna till att elever med specifika läs- och skrivsvårigheter (exempelvis dyslexi) har 

svårt att lära sig läsa, skriva och lära sig nya långa ord (Lundberg, 2010).  
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Ingvar (2014) talar om att ett automatiserande av läsningen, att läsa med flyt, underlättar 

för arbetsminnet då andra basala delar i hjärnan kopplas på (exempelvis 

långtidsminnet). I vilken omfattning som korttidsminnet kan komma att belastas beror 

delvis på vilken typ av text det är, i vilket syfte texten ska läsas samt vilka förmågor 

eleven har med sig från början (Kamhi & Catts, 2015).  

 

Att träna sitt arbetsminne i olika datorbaserade program för att uppnå bättre läs- och 

skrivförmåga är föga framgångsrikt.  De studier som genomförts gällande en aktiv 

träning av arbetsminnet, visar inte på någon långtidsförbättring avseende språklig 

förmåga, läsning eller matematik (Melby- Lervåg & Humle, 2013).  

 

Ett automatiserande av läsfärdigheten är däremot avlastande för arbetsminnet och tränas 

med fördel bäst in i unga år med stora mängder läsning. En konkret siffra uppger Ingvar 

(2014) är 4-7 km textläsning för att uppnå automaticitet, läsa med flyt. Ju fler texter 

man stöter på och med ökad svårighetsgrad desto mer utvecklas läs- och skrivförmågan 

(Jacobsson, 2006; Lundberg, 2010). 

 

2.6.3 Ordförrådsutveckling 

 

Att kunna minnas ting fast man inte ser dem s.k. objektspermanens är en förutsättning 

för att man ska kunna utveckla ett ordförråd (lexikal utveckling). Barnets förmåga att 

känna igen språkets olika ljud (fonetisk igenkänningsförmåga) samt att i minnet kunna 

koppla varje nytt ljud/ ord till en bild (minnesrepresentationer) är nödvändlig för att 

kunna lära sig nya ord (Nettelbladt, 2007).   

 

Barnets förmåga att kategorisera personer, föremål och situationer är en förutsättning 

för att etablera ett ordförråd. Att lära sig nya ord och utvidga sitt ordförråd innebär att 

man måste skaffa sig kännedom och kunskap om de nya orden, uttrycken och dess 

begrepp. Dåligt ordförråd har ett samband med dålig avkodning (Vellutino, 2003).  

 

Att få lyssna till och delta aktivt i högläsning och samtal med aktiviteter kopplade till 

läsningen gör att ordförrådet ökar. Både det passiva ordförrådet, de ord barnet förstår 

men inte alltid använder sig av i sitt dagliga tal samt det aktiva, de ord man använder 

aktivt i sitt tal utökas (Myrberg, 2007). Det passiva och aktiva ordförrådet påverkar läs- 

och skrivutvecklingen och ordförrådet och hörförståelsen hjälper till med att känna igen 

ord och underlättar för förståelsen när vi läser (Wise, Sevcik, Morris, Lovett & Wolf, 

2007). 
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Elever som inte är motiverade och uppvisar läs- och skrivsvårigheter läser mindre än 

sina motiverade kamrater och om detta blir ihållande så kommer de troligtvis att halka 

efter ännu mer över tid både i läsutveckling och i motivation medan de motsatta råder, 

att läslystna elever hamnar i en uppåtgående spiral (Myrberg, 2007).  Stanovich (1986) 

benämner denna företeelse som Matteuseffekten. Det är med inspiration från Bibeln 

detta uttryck är hämtat men det kan också användas i andra sammanhang vilket alltså 

kan relateras till läsning och innebär att den som har kommer att få mer.  

 

Duff, Tomblin och Catts (2015) såg i sin longitudinella studie att Matteuseffekten 

visade sig marginellt i de lägre årskurserna, åk 1-3, och då var det främst uppvisande av 

brister i färdigheter som läsförståelse och ordförråd som elever med läs- och 

skrivsvårigheter halkade efter. Syftet med studien var att kontrollera om 

Matteuseffekten intensifieras med stigande ålder. Metoden var att genomföra tester i 

avkodning och ordförråd på 485 engelskspråkiga elever i åk 4, 8 och10.  Det visade sig 

att goda avkodare med stort ordförråd i åk 4 bygger upp ordförrådet snabbare och passar 

in på Matteuseffekten eftersom att svårigheter med avkodning inte står i vägen för 

förståelsen. En god ordavkodningsförmåga är dock bara ett verktyg för att ge plats till 

mer läsning och förståelse (Duff et al, 2015). De övriga grupperna, medelgoda och 

svaga läsare, utvecklas också men skillnaden mellan dessa grupper är inte så stor som 

förväntat, det kan bero på ett de svagare eleverna kompenseras med speciallärarstöd och 

de medelgoda läsarna lånar böcker under sin läsförmåga (Duff et al, 2015). 

 

2.7 Olika åsiktsriktningar inom området läs- och skrivinlärning 

 

Vilket eller vilka perspektiv som råder inom läs- och skrivinlärning och hur läsning 

definieras av pedagogerna på skolan påverkar elevens undervisning och bedömning av 

densamme (Kamhi & Catts, 2012). 1970-talet färgades av meningsskiljaktigheter kring 

hur undervisningen i inom området läs- och skriv skulle gå till. Den då rådande 

modellen fokuserade på språkets minsta ljud- och symboldelar en ”bottom- up”/ 

”phonics” metod. Att i läsningen koppla ljud till bokstäver (s-o-l-e-n) som sedan blir till 

stavelser (so- len) som blir till ord (solen). Den andra mer ”moderna” metoden pekade 

på meningen med att läsa. Förståelsen och kommunikationen skulle ses som det 

centrala, detta kallas för ”top-down”/ ”Whole language”- metoden.  

 

Alla läsforskare utgår numera från att både undervisning i avkodning och förståelse är 

nödvändiga färdigheter att erövra för att tillägna sig ett läs- och skriftspråk. Vissa 

läsforskare hävdar att denna utveckling sker parallellt (Freebody & Loke, 2003) Høien 

och Lundberg (2013) menar att en förståelse för det lästa underlättar elevens arbete med 

att avkoda. Andra läs- och hjärnforskare menar att barnet/ eleven måste lära sig att 

avkoda, innan de kan fokusera på innehållet i texter samt att kritisk granska texter 

(Elbro, 2004; Ingvar, 2014; Vellutino, 2003).  
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2.8 Avkodning 

 

Avkodandet består av tre färdigheter; symbolfunktionen , koppling symbol/språkljud, 

läs- och skrivriktning (från vänster till höger) kontinuitet, sammanhållande av ord, 

avgränsning mellan ord ( Elbro, 2004; Witting, 1985). Undervisning i avkodning kallas 

också för direkt metod, syntetisk metod, syntetisk inläsningsmetod eller ljudmetoden 

(Elbro, 2004).   

 

Høien och Lundberg (2004) beskriver att det är fyra olika faser/stadier som processas 

för att nå automatiserad avkodning. Faserna behöver inte vara linjära utan kan vara 

överlappande.  

1. Låtsasläsning, pseudoläsning. Små barns ”hitta på” läsning.  

2. Logografisk, visuell läsning. Inlärda ordbilder, ex det egna namnet, mamma och 

pappa . 

3. Alfabetisk- fonemisk läsning. Det är en ljudande läsning som utgör en start mot att 

kunna läsa flytande.  

4. Ortografisk-morfemisk läsning - en flytande icke ljudande läsning. En avancerad 

modell som utgår från orden och dess betydelsebärande delar. 

 

Både vid tyst läsning och högläsning så föregås läsningen av ljudning eller 

språkljudskodning och lägger en grund till den senare ortografiska läsningen visar en 

holländsk studie (De Jong, Bitter, Van Setten & Marinus, 2009).  

 

Goda avkodare som dessutom har ett väl utbyggt ordförråd presterar avsevärt mycket 

bättre än sina klasskamrater gällande ordförståelse och avkodning i slutet av 

grundskolan än de elever med medelgod eller begränsad avkodningsförmåga som 

dessutom har svårigheter med ordförrådet (Duff el al, 2015). 

 

I Morlini, Giacomo & Maristella (2013) studie fastställs att ett rättmätigt mått på 

avkodningsförmågan innebär en kombination av snabbhet och noggrannhet. Juul, 

Poulsen & Elbro (2014) adderar i sin longitudinella studie att innan en läshastighet eller 

läsflyt kan uppnås så behöver omkring 70 % av orden vara rätt lästa innan eleven kan 

börja processa upp en hastighet. 

 

2.8.1 Metoder och modeller för stärkt avkodning 

 

Ordigenkänning betyder att läsaren ser ett ord tillräckligt många gånger för att erhålla 

en representation av ordet i långtidsminnet. En snabbare avkodning erhålles via 

ortografisk läsning och mycket av energin i läsprocessen kan läggas på förståelse av 

texten (Bråten, 2008; Høien & Lundberg, 1999; Jacobson & Svensson, 2007). 

Förmågan att läsa hela ord den så kallade helordsmetoden har starkt samröre med 

läsflyt, stavning och fonologisk medvetenhet (Burt, 2006). Läsflyt innebär att väga 
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samman antal korrekt lästa ord /minut med en fungerande prosodi, exempelvis rytm, 

tonhöjd och pauser i talet (Høien & Lundberg, 2013). 

 

Colthart (1978) beskriver en ordavkodningsmodell som visar på två olika strategier, The 

Dual Rote Theory, har både en indirekt fonologisk, språkljudsväg till läsning och en 

ortografisk (känna igen ordet) direktväg. Høien och Lundberg (2013) beskriver att båda 

strategierna finns hos en god läsare. En nybörjarläsare har dock en mer utvecklad 

fonologisk strategi än ortografisk, men yngre barn gynnas i sin avkodning när de har 

förståelse för vad de läser (Høien & Lundberg, 2013). 

 

En metod för läsinlärning som utgår från att texten bör sättas in i ett sammanhang, 

kallas ”top-down” / eng.”Whole language”. I den metoden tillskrivs en förförståelse för 

texten som central. Förutom att läsaren bör kunna hämta information från texten från 

egna erfarenheter så kan förståelse hämtas utifrån illustrationer, bilder och den givna 

situationen. Denna metod lägger fokus på innehållet, till exempel analys av ord, bilder 

och sammanhang (Bråten, 2008). 

 

Enligt Freebody och Luke (2003) sker elevens läsinlärning i fyra parallella spår, avkoda, 

att få utvecklas i meningsskapande textläsning både som deltagare och användare samt 

att utveckla ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till texter. 

 

2.8.1.1 Bildstöd 

 

Att använda sig av bilder för att förstå en text kan ibland skapa svårigheter för elever 

med läs- och skrivsvårigheter, eftersom de tenderar att gissarläsa utifrån kontexten, 

sammanhanget, stället för att gå in detaljerat i orden och identifiera hur dessa är 

uppbyggda. Lundberg (2010) menar att det senare är en mer utvecklingsbar väg att gå 

för att bli en god avkodare.  

 

Nybörjarläsare och elever med specifika läs- och skrivsvårigheter använder sig mer av 

kontexten, sammanhanget när de läser än vana läsare (Elbro, 2004; Lundberg, 2010). 

När avkodningsförmågan stärks så blir eleven mindre kontextbunden (Hoover & 

Gough, 1990; Høien & Lundberg, 1999).  

 

I en nyligt gjord studie, på myndiga personer i gymnasial och eftergymnasial utbildning, 

av Wennås Brante (2014) kan bilder som kontextuellt stöd utgöra ett stöd för elever 

med normal läs- och skrivutveckling. Men för elever med specifika läs- och 

skrivsvårigheter (dyslexi), så visar undersökningen att dessa elever feltolkar bilderna 

eller väljer att inte titta på bilderna och missar därmed värdefull information. I Wennås 

Brantes (2014) studie uppvisade eleverna med dyslexi ett sämre resultat på 

läsförståelsetestet när de fick bildstöd än när de läste en text utan bilder. Bilder med 

kontraster drar dock till sig intresset och kan, beroende på vilken kulturell bakgrund 
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eleverna har, och lärarens förmåga att förklara, utgöra ett stöd för hur de ska tolka 

bilden (Wennås Brante, 2014). 

 

 

2.8.1.2 Interventionsmetoder för stärkt avkodning 
 

Att en explicit och strukturerad undervisning i hur bokstäver kopplas till språkljud är 

synonymt med läsframgång i de allra flesta fall konstateras i Wolff (2011) studie, NRPs 

(2000) sammanställning och rapporten från SBU (2014). Här kommer en kort 

presentation av några förekomna metoder i studien som tränar upp 

avkodningsförmågan. 

 

Teach reading using games –Trugs  

 

Trugs är en spelbaserad metod som arbetades fram av en specialpedagog från England 

och har omarbetats till en svensk version av Häggström och Frylmark (2010) För att 

kunna spela spelet behöver eleverna redan ha en förståelse för koppling fonem till 

grafem. Spelet ska motivera till läsning samt öva upp säkerheten i avkodandet därmed 

tränas också hastigheten upp. En småskalig studie Cassar & Jang (2010) på endast sex 

stycken elever visade att eleverna som ägnat sig åt spelbaserat tillvägagångssätt för att 

träna hela ord presterade bättre på läs- och stavningstesten än de elever som fick 

traditionella, textbaserade stavningsprogram i sin träning. 

 

Spelet Trugs har fyra spel per nivå. Det finns fem nivåer med ökad svårighetsgrad som 

gör det möjligt att individanpassa. Nivå 1 tränar ord som mat, bestående av konsonant, 

vokal och konsonant (KVK), nivå två ord som laga (KVKV), nivå tre, ord som gräs 

(KKVK). Nivå fyra, sist (KVKK) och nivå fem ord som exempelvis kräftor. Spel som 

gissa, matcha, plocka och spåna tränar orden på varje nivå.  

 

Repeterad läsning (RL) 

 

Spelet Trugs innehåller texter i fem nivåer. Texterna kan användas för att eleverna ska 

läsa texterna flera gånger och för att synliggöra elevens läsförmåga. Läraren eller 

”hjälparen” som hen också kallas visar, efter att eleven läst en text, utvecklingen för 

eleven gällande antalet rätt och även ord som blev fel samt hur lång tid det tog. 

Läsframgång kan illustreras med diagram. Høien och Lunberg (2013) skriver att 

repeterad läsning är en metod som används för att öka läsflytet. För att bli motiverad att 

läsa samma text flera gånger så är tävlingsmomentet framgångsrikt, att få eleven att 

försöka läsa fler ord korrekt och snabbare från gång till gång. Lärarens roll är viktig när 

det gäller att välja ut texter, så att omfång, innehåll och svårighetsgrad kommer att passa 

för eleven. 
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Att explicit undervisa i läsning är en framgångsrik metod för att utveckla sin läsning 

(Lo, Cooke & Starling, 2011; NRP, 2000; Therrien, 2004) 

 

Wittingmetoden och avlyssningsskrivning  

 

Maja Witting som är upphovsmakaren till Wittingmetoden beskriver i Witting (1985) 

att läs- och skrivinlärningen består av två delar, en symbolfunktionsdel (koppling fonem 

till grafem) och en läsförståelsedel. Eleverna behöver automatisera symbolfunktionen 

för att sedan kunna ägna sig åt läsförståelse. Då delarna skiljer sig åt skriver Witting att 

delarna måste tränas separat. Att läsning och skrivning tränas in samtidigt i 

avkodningsfasen är stöttande för elevernas läsinlärning. När eleverna tränar sig i att 

skriva stöds också arbetet med läsningen och vise versa. För att fokusera på 

symbolfunktionen så är det inte nödvändigt att det är riktiga ord som skrivs. Det kan 

med fördel vara nonsensord. Witting förklarar att det är större risk att elever läser fel 

snarare än skriver fel i början av läsprocessen, vilket leder till att eleverna får börja med 

att avlyssningsskriva innan de läser.  

 

Vägledd läsning 

 

Vägledd läsning tillhör ett top down synsätt vilket innebär att sammanhang och 

förståelse för det man läser tillskrivs stor betydelse. Metoden går i stort sett ut på att alla 

läser och pratar om samma bok. Böckerna är nivågrupperade och bygger på repetition 

av ord och meningar samt illustrationer/bilder så att alla ska få en tillräcklig 

förförståelse att hänga med i bokens innehåll.  
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3. Metod   
 

Då läsinlärning är något jag arbetat med under 20 års tid, är en studie med fokus på 

förbättrad avkodning av stor relevans och betydelsefull för specialläraryrket. Jag har i 

mitt yrke kommit i kontakt med mycket långsamma avkodare/läsare och har i min 

utbildning på speciallärarprogrammet blivit bevandrad i diverse kartläggningsmaterial 

som testar olika förmågor och studier gällande förbättrad avkodning för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. De interventionsstudier jag tagit del av har varit datorbaserade och 

tränar enligt ”en lärare en elev konceptet”. Min studie vänder sig till en grupp elever 

som jag med test identifierat som svaga avkodare och sedan undervisar med beprövade 

metoder för att stärka avkodningen och öka läshastigheten. 

 

Eleverna i kontrollgruppen har fått individuellt stöd av speciallärare och klasslärare med 

bakgrund av den kartläggning som jag utfört. Innehållet i interventionen har följt samma 

struktur men stundtals på lite olika nivåer för eleverna i gruppen. Eleverna i 

kontrollgruppen däremot har fått olika typer av stöd. En jämförelse med 

kontrollgruppen kan ge en kvalitativ fingervisning om gruppinterventionen jämfört med 

traditionell undervisning med speciallärare är någorlunda effektiv. Ytterligare en 

jämförelse med eleverna som normerade pre- och posttesten i Läsettan (Johansson, 

2009) är också genomförd. 

Jag har valt en hypotetisk deduktiv och teoretisk prövande studie eftersom jag utgår från 

olika beprövade metoder och bakomliggande teorier gällande stärkt avkodning. Enligt 

Bryman (2011) kan det tillvägagångssättet också kallas för kvasiexperimentell design 

då jag skapat en interventionsgrupp samt kontrollgrupp utifrån testresultat.  Studien har 

till viss del psykolingvistiskt perspektiv eftersom studien handlar om språkliga 

processer och ett språktillägnande ur ett delvis individualistiskt perspektiv, men 

språkförmågan hos individen avgörs dock av våra gemensamma mentala förmågor och 

begränsningar (Field, 2003) samt att forskningsfrågorna och resultatet förväntas vara 

mätbara, då jag använder mig av pre- och posttest. 

3.1 Urval 

 

Eleverna finns på skolan där jag arbetar, så mitt urval utgjordes av ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Kommunen jag arbetar i har en gemensam 

screeningplan, att utföra en screening innebär att göra vissa överrenskomna test på alla 

elever i en skola. Jag valde enligt kommunens plan att utföra screeningtesterna 
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Läsförståelse DLS - bas åk 2 (Järpsten och Taube, 2010) och Läskedjor (Jakobson 

2014) i två andraklasser. 

 

Sexton elever fick resultat stanine 1-3 på ett eller båda testen och kvalificerade sig 

vidare till nästa test. Testet Läsettan, (Johansson, 2009) innehåller moment som passar 

för djupare kartläggning gällande avkodning av form-, innehålls- och nonord samt ett 

test som mäter bokstavskännedom, versala (stora) och gemena (små).  

 

Innehållsord, är konkreta ord, där ingår främst substantiv, verb och adjektiv. 

Funktionsord eller formord som kan vara pronomen (den) och konjunktioner (och) som 

fokuserar på innehållsordens relationer. De kan vara lätta att läsa då de ofta förekommer 

i elevböcker men ibland svåra att förstå då de ofta är abstrakta (Johansson, 2009).  

 

Läsettans diagnoser baseras på en lässtudie från Europa där det upptäcktes att elever 

läser transparanta, ljudenliga, oftast korta och vanlig förekommande ord med långt 

vokalljud, exempelvis ordet sak, korrekt men att det går för långsamt och att 

avkodningen inte är automatiserad (Seymore, Aro & Erskine, 2003). Materialet 

Läsettan är utprovat på åk 2 men normerat på ca 700 åk ettor från hela Sverige, ca 15 % 

har annat modersmål än svenska av de normerade eleverna. Av interventionsgruppens 

fem elever har en elev annat modermål än svenska och i kontrollgruppen har alla 

svenska som modersmål. 

 

Dessutom utfördes ett Rapid Automat Naming (RAN) test, för att upptäcka eventuella 

svårigheter med ordframplockning, vilket kan ha en negativ påverkan på läshastigheten 

i den kommande läsinlärningen (Juul et al, 2014; Vukovic & Siegel, 2006). Ett 

kompletterande hörförståelsetest från åtta år (Provia) fick eleverna i 

interventionsgruppen också utföra.  

 

Fyra elever gavs, trots svaga resultat, stanine 1, inte möjlighet att delta i studien på 

grund av alltför bristfällig kunskap som såväl både i ordförståelse, språkljud och 

koppling fonem-grafem. Eleverna behöver en viss förkunskap och kännedom om 

bokstäver och deras ljud för att kunna öva upp hastigheten i avkodning. Elever som fick 

stanine 4 och 5 på Läsettans test erbjöds inte heller en plats i interventionsgruppen.  

 

3.2 Etiska avväganden angående urval 

 

Enligt Madison och Madison (2007) så bör elever som har resultat stanine 1 eller 2 

omgående få hjälp och stöd i det som testats. Dessa elever ska vara föremål för 

ytterligare utredning samt kommer att delges andra för dem passande åtgärder. Elever 

med stanine 3 och 4 bör få stöd inom klassens ram. För att nivån för interventionen 

skulle passa hela gruppen så deltog eleverna med stanine 2 och 3 i studien. En 
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någorlunda homogen grupp identifierades. Studien formades utifrån ett strategiskt och 

målinriktat urval (Bryman, 2011; Kvale och Brinkman, 2009). När alla tester var klara 

skickades ett missivbrev, (se bilaga 1), ett följebrev till en officiell skrivelse, ut till 

berörda elevers vårdnadshavare. Där beskrevs syftet med studien, information om 

konfidentialitet och samtycke till deltagande i studien (Stukát, 2011; Vetenskapsrådet, 

2011). Efter avslutad intervention har jag utfört en liknande intervention för 

kontrollgruppen, som bestod av fyra elever från parallellklassen. 

3.3 Kontrollgruppen  

Kontrollgruppen skulle egentligen erhållit ordinarie undervisning under tiden för 

interventionen men då de uppvisade låga resultat på Läsettans prov fick de stöd från 

klasslärare och speciallärare parallellt med insatsen för interventionsgruppen. 

Kontrollgruppen har under interventionsstudien fått individuell undervisning ca 20-30 

min 2-3 ggr/v. Två elever träffade specialläraren 3 ggr/ v i ca 40 minuter varannan 

vecka. Där övade de på att läsa ut ord snabbt på dator samt repeterade grafem-fonem 

kopplingar samt repeterad läsning i små nivåanpassade böcker. De resterande två 

eleverna fick läsa 15 min 2-3 ggr i veckan med klassläraren och läste då de olika små 

nivåanpassade böcker varje gång. Alla elever i de båda klasserna uppmanades att läsa 

hemma 15 minuter/ dag. 

Eleverna i kontrollgruppen uppvisade generellt svagare avkodning i testerna än i 

interventionsgruppen men visade samtidigt på en mycket starkare hörförståelse, både 

gällande fonologiskt korttidsminne, ordförståelse och gällande hörförståelse. Därför 

skilde sig åtgärderna för de två grupperna åt. 

Kontrollgruppen används för att kontrollera om interventionsgruppens eventuella 

framsteg beror på metoden för stärkt avkodning och ökad läshastighet. (Af Trampe & 

Andersson, 2005). Om kontrollgruppen, som inte fått samma typ av insats också får en 

mycket starkare progression, då kanske interventionen för stärkt avkodning inte är att 

föredra. Om resultaten i de båda grupperna är liknande, får för- och nackdelar ställas 

mot varandra i ett specialpedagogiskt- och organisatoriskt perspektiv om metoden är 

användbar. 

3.4 Interventionsgruppen 

 

Jag träffade eleverna i interventionsgruppen ca 45 minuter 3 ggr/ vecka i 5 veckor.  

Ambitionen var att träffa dem varje dag med det gick tyvärr inte att genomföra på grund 

av övriga aktiviteter (schema, vaccinationer, bad och annat). Vi hade en stor lokal till 

vårt förfogande och jag var noga förberedd inför varje lektion och jobbade mycket med 

repetition (se 3.5 för utförligare information). Meningen var att aktiviteterna och 
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arbetssättet skulle bli igenkända. Jag verkade för att göra minimala tillägg och 

förändringar i arbetsätt och innehåll så kraften kunde läggas på just avkodningsträning. 

 

 

 

3.5 Innehållet i interventionen 

 

Momenten följer en struktur som ger ett förutsägbart och tryggt innehåll som eleverna 

har förförståelse inför. Ett positivt klassrumsklimat kan delvis skapas genom en 

kontinuerlig feedback till eleverna om hur arbetet fortlöper samt samtal med eleverna 

om hur de upplever arbetet med läsningen (Elbro, 2004; Skolverket, 2013a; Witting, 

1985). 

 

Varje lektionspass startade med att eleverna fick koppla språkljud till bokstav. På 

måndagar repeterades bokstäverna och bokstavsljuden. Eleverna fick starta ett pass i 

veckan med att peka på bokstäver (versaler och gemener) på en alfabetskarta. Jag 

frågade efter exempelvis efter enstaka ljud samt första och sista ljudet i vissa ord och 

eleverna identifierade ljudet genom att peka på rätt bokstav på alfabetskartan. Eleverna 

fick själva hitta på liknande övningar att utföra i gruppen för att genom delaktighet öka 

motivationen.  

 

På tisdagar och onsdagar fick eleverna lyssna efter enstaka ljud, ord eller meningar som 

jag läste upp. Eleverna letade fram motsvarande bokstav/grafem eller ord och meningar 

för att skriva dessa på en liten whiteboard. Avlyssningsskrivning kopplades in två 

gånger i veckan då gruppen tyckte att det var en större utmaning än alfabetskartan. 

Orden som de skrev kunde vara nonsensord, form- och innehållsord. Så småningom fick 

de hitta på egna ord. 

 

3.5.1 Träna avkodning med spel  

 

För att få upp läsflytet tränade vi i ca 40 minuter 2-3 ggr/ vecka på att läsa hela ord med 

hjälp av spel (Trugs finns beskrivet efter 2.8.1.2). Andra spel var att koppla rätt fonem 

och grafem till rätt bild för att få bingo, tre i rad, i spelet Ljudlek. Alfabetsmemory och 

”Finns i sjön” med alfabetet spelades den första veckan för att repetera alfabetet och 

koppling fonem till grafem och vice versa. 

 

3.5.2 Repeterad läsning 

 

Tre gånger i veckan fick eleverna i interventionsgruppen läsa en text från Trugs. 

Eleverna läste samma text cirka en vecka i taget. Sammanlagt blev det tre olika texter 

med tre olika nivåer. När eleverna läste repeterad läsning så frångick jag gruppen som 
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form och valde individuell undervisning. Jag provade först i helgrupp men det 

fungerade inte optimalt. Framstegen i läsningen åskådliggjordes efter att eleverna läst 

texten. Då pratade vi dels om vad som gick bra och om vilka ord som blev fel. Eleverna 

fick prata med mig om sin upplevelse av läsningen och vad som eventuellt var svårt. 

Efter att eleverna läst för mig andra gången så visade jag tidsvinsten med 

mobiltelefonens sekundvisare och om de någon enstaka gång inte uppnått någon 

tidsvinst så var det ofta ”på bekostnad av” att de läste fler ord rätt. Jag ritade och 

förklarade även framstegen i diagram, men tyckte att det blev tydligare att förklara 

tidsvinsten med telefonens tidsräkneverk. 

 

3.5.3 Wittings avlyssningsskrivning  

 

För att stärka kopplingen symbol och språkljud har eleverna har fått öva sig att känna 

igen och lyssna till specifika språkljud i bekanta och obekanta ljud, ord och meningar i 

ca 15 minuter 2-3 ggr/ vecka. Eleverna kopplade ljuden, orden eller meningarna till 

bokstäver och skrivit dessa på en egen liten whiteboardtavla. Eleverna hittade även på 

egna ord som klasskompisarna skulle skriva.  

 

3.5.4 Vägledd läsning 

 

Ett arbetspass per veckan i cirka 40 minuter hade vi gemensam vägledd läsning med 

återkoppling, där elevgruppen fick läsa samma bok. Eleverna läste en bit var i boken, 

hela boken tyst för sig själv och sedan högt inför gruppen. Vi pratade om vad som 

utmärker en bra läsare och de gavs förförståelse för bokens innehåll och 

uppmärksammade bilderna. Varje sida i boken har en repetition av ett eller flera orden 

som stöd för att skapa ordbilder. Då denna metod låg en bit utanför mitt 

interventionsområde för stärkt avkodning så kompletterades texterna i boken med 

extrauppgifter. Jag valde efter denna inledning att jobba mer med fonem-grafem 

koppling. De uppgifter som eleverna fick utföra kopplades till berättelsen de nyss läst i 

grupp. Eleverna fick öva sig i att snabbt känna igen vanligt förekommande ord från 

berättelsen. Eleverna övade sig också på att läsa texten utan bildstöd i annan ordning.  

 

Eleverna fick para ihop utklippta bilder med meningar och fick leta ord i meningar som 

kräver dels förståelse och dels att de har en känsla för att koppla språkljud till bokstav. 

Eleverna fick även en liten stund till att rita något personligt som passade till bokens 

text. 

 

3.6 Studiens avgränsningar 

 

Studiens fokus ligger på avkodning, koppling mellan fonem och grafem och 

läshastighet och mindre på ordförråd och förståelse för att jag ville fokusera på en 
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svårighet i taget. Jag har inkluderat skrivandet i läs- och skrivsvårigheter i 

interventionen i och med att jag jobbar med Wittings avlyssningsskrivning. 

 

Repeterad läsning var ett dagligt inslag i interventionen för ökad läshastighet. Jag valde 

bort bilder som illustration när eleverna övade repeterad läsning, då bilder kan vilseleda 

och försvåra avkodningsarbetet (Lundberg 2010). 

 

Trots att en elev har svenska som andraspråk, så kommer inte forskning om elever som 

har svenska som andraspråk och deras läsinlärning att ges något utrymme i studien. 

Eftersom interventionen har utgått en hel del från avkodning av nonsensord och i 

mycket låg grad från läsförståelse så krävs inte alltid att eleverna ska förstå ordens 

innehåll därför spelar modersmålet inte lika stor roll som det gör längre fram när 

förståelsedelen kopplas på. 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Studiens resultat innehåller för få deltagare för att vara generaliserbar men min ambition 

var att göra den repriserbar och granskningsbar som Stukát (2011) menar kännetecknar 

en vetenskaplig studie. Ambitionen var att uppnå en positiv studieeffekt för just denna 

elevgrupp. Att jag själv genomförde testen och interventionen krävde stor följsamhet till 

de standardiserade testmaterialen för att skapa så tillförlitligt datamaterial och resultat 

som möjligt. Att jag inte genomfört så många tester kan påverka studiens reliabilitet och 

validitet.  

Jag har använt mig av normerade och standardiserade test vilket stärker reliabiliteten. 

Normeringen av testmaterialet, Läsettan, är dock tänkt för åk ett på våren (maj) och jag 

har testat i början av åk 2. Trots att eleverna är lite äldre när testet görs (ca tre månader) 

så kan elever med läs- och skrivsvårigheter stå stilla eller gå tillbaka och prestera sämre 

efter ett sommarlov, enligt min erfarenhet. I resultatet jämför jag elevernas pre - och 

posttest genom att räkna ut aritmetiskt medelvärde, medianen och standardavvikelser 

och spridningsmått för mer tillförlitligt resultat. Dessa uträkningar utförs för att dels 

komma undan ett eventuellt missvisande resultat som kan uppstå när man utgår från ett 

aritmetiskt medelvärde när det finns många spretiga resultat i gruppen (Stukát, 2011).  

För att reliabiliteten ska stärkas i en interventionsstudie, som har till avsikt att finna 

orsakssamband mellan en intervention och dess resultat, bör olika övriga variabler helst 

vara så få som möjligt. Exempel på sådana faktorer är hemförhållanden, 

andraspråkselever kontra elever med svenska som modersmål, flickor kontra pojkar, och 

deltagarnas motivation kan påverka studiens resultat (Stukàt, 2011). Eleverna i 

interventionsstudien bestod av en tjej och fyra killar varav en har annat modermål än 

svenska. Eleverna i kontrollgruppen utgjordes av två pojkar och två flickor där alla med 

svenska som modersmål. Den socioekonomiska sammansättningen är jag osäker på men 
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eleverna på den aktuella skolan blandas redan i 6- årsverksamheten för att skapa så 

socioekonomiskt heterogena grupper som möjligt.           

Övriga faktorer som kan påverka studiens reliabilitet och validitet, såsom t.ex. 

hemförhållande vet jag för lite om likaså klasslärarnas syn på läsinlärning och hur de 

jobbar med detta i sin undervisning. Eleverna i de båda klasserna uppmanades att läsa 

skönlitteratur hemma varje dag under tiden som den pågående interventionen ägde rum 

och detta kan förstås också påverka resultatet i de båda grupperna. 

Då jag genom klassscreening och individuella tester valt ut mina deltagare till 

interventions - och kontrollgruppen (nio stycken) så är studien varken slumpmässigt 

utvald eller tillräckligt stor, för att vara generaliserbar och representativ. En liten studie 

kan göra att felmarginalerna ökar och därmed skapas en minskad tillförlitlighet till 

studiens resultat (Olsson & Sörensen, 2011).  

Möjligtvis kan de olika grupperna ha lottats för ökad reliabilitet samt för att få en mer 

utjämnande effekt på den eventuella påverkan som elevernas klasslärare kan ha. 

Eleverna i kontrollgruppen uppvisade en generellt svagare avkodning i testerna än 

interventionsgruppen och detta skapade därmed ett ojämnt utgångsläge. 

Interventionsgruppen uppvisade en avsevärt sämre hörförståelse än kontrollgruppen. 

Detta ojämlika utgångsläge gällande förkunskaper kan påverka resultatet i de båda 

grupperna och det kan bli svårt att få en rättvis jämförelse av resultatet. Men jag 

utnyttjade samtidigt resultaten till att anpassa innehållet i interventionen så det skulle 

passa de båda grupperna så bra som möjligt. 

Bryman (2011) skriver dock att resultaten från studier med kvasiexperimentell design 

kan vara övertygande, då det inte handlar om tillgjorda ingrepp utan hög ekologisk 

validitet. Mina resultat kan alltså antas vara representativa och tillförlitliga för den 

grupp jag testat. 
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4. Resultat 

Resultatet från interventionsgruppen och kontrollgruppens pre- och posttest redovisas i 

två tabeller för varje testat moment. Momenten som redovisas är; versaler, gemener, 

form/ funktionsord, innehållsord, nonsensord och RAN.  

 

Den övre tabellen som redovisas i varje moment (tabell 1, 2, 3, 4, 5 och 6) visar 

medelvärdet för interventions- och kontrollgruppen med standardavvikelser och 

jämförelser dem emellan mätt i stanine. För att erhålla staninevärdet så har antal rätt 

lästa bokstäver/ ord delats med ett tidsmått i sekunder (sek) och multiplicerats med 100 

i testet Läsettan (Johansson, 2009).                

 

Den nedre tabellen som redovisas i varje moment (1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, och 6.1) delar 

upp resultatet i antal rätt och i tid. Där jämförs de båda gruppernas medelvärden samt 

median med varandra i pre- och posttestet samt med eleverna som normerade testen i 

Läsettan. Den andra tabellen ger en tydligare bild av om läsprogressionen gäller antal 

rätt lästa ord eller hastighetsvinst i tid. 

Individuella resultat redovisas i diagram (bilaga 2) I sista kapitlet så diskuteras resultatet 

och kopplas åter till teoribakgrunden.  

 

4.1 Versaler 

 

Gällande måttet standardavvikelse, vilket indikerar hur mycket de olika värdena för en 

population avviker från medelvärdet så visade interventionsgruppen upp, se tabell 1, en 

spretigare och mer heterogen profil på pretestet, standardavvikelse (2) jämfört med 

kontrollgruppens (0,5) och lite mindre heterogen profil på posttestet (1.7) för I-gruppen 

och (1,3) för K-gruppen. För Kontrollgruppen visar sig ett motsatt mönster. De 

uppvisade vid pretestet en mer homogen grupp och spridningen blir större och närmar 

sig I-gruppens profil vid posttestet. Om medelvärdena jämförs i pre- och posttestet i 

stanine så har båda grupperna höjt resultaten minst en staninenhet. En marginell ökning 

syns för kontrollgruppen på 1,25 stanine jämfört med interventionsgruppens 1 stanine. 
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Tabell 1 Medelvärde, standardavvikelse och signifikans i deltestet versaler. Värdena anges i stanine. Måttet har 

räknats ut av antal rätt lästa bokstäver/ ord delats med ett tidsmått i sekunder (sek) och multiplicerats med 100 i testet 

Läsettan (Johansson, 2009).  I- gruppen, n=5 och k-gruppen n=4. 

Tabell 1 

Versaler 

I-grupp  K-grupp  Skillnad I-

grupp och K-

grupp 

 Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde 

Pretest 3 (2) 2,25 (O,5) +0,75 (I) 

Posttest 4 (1,7) 3,5 (1,3) +0,5(I) 

Ökning av 

medelvärde 

 

+1 

  

+1,25 

 
 

+ 0,25 (K) 

 

I tabell 1.1 syns måtten uppdelade i både poäng och tid (sek). Interventionsgruppen läste 

alla stora bokstäver rätt i posttestet, en ökning för gruppen med ett ord mellan de båda 

testen. Båda grupperna ligger strax över det normerade medelvärdet för delproven när 

det gäller att läsa ut alfabetets versaler rätt (M=26,4). Båda grupperna ligger under det 

normerade medelvärdet när det gäller att läsa ut versaler på tid. Kontrollgruppen 

uppvisade en tydligare tidsförbättring jämfört med interventionsgruppen i posttestet. 

Det är alltså förbättringen att läsa ut versaler på tid som gör att kontrollgruppen 

uppvisar en marginellt större ökning i stanine (
+
1,25) stanine än I-gruppen (+1) stanine. 

Se tabell 1. 

 

I tabell 1.1  Medelvärde, median och signifikans i deltestet versaler. Värdena anges i poäng och tid i sekunder. I 

gruppen, n=5 och K- gruppens n=4 resultat jämförs. Gruppernas medelvärde jämförs med eleverna från det normerade 

deltestet i Läsettan. Där ligger medelvärdet för antal rätt lästa versaler på 26,4 samt på 23,1 sek gällande tid för barn 

med svenska som modersmål. 

Tabell 1.1 

28/8 2015 

Pretest 

I-grupp (I) K-grupp 

(K) 

Skillnad  

3/11 2015 

Posttest 

I-grupp (I) K-grupp 

(K) 

skillnad 

Versaler, 

antal rätt 

lästa 

bokstäver 

   Versaler 

antal rätt 

lästa 

bokstäver 

   

median 26 26,5 0,5(K) median 27 26,5 0,5(I) 

medel 26 26 0 medel 27 26,5 0,5(I) 

Tid i 

sekunder 

   Tid i 

sekunder 

   

median 26 38,5 12,5(I) median  30 27,5 2,5(K) 

medel 31 38 7(I) medel 28,5 26,5 2(K) 
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4.2 Gemener 
 

I tabell 2 syns i pre- och posttestet att båda grupperna ökat en stanineenhet var under en 

tvåmånadersperiod I-gruppen visar upp en relativt spridd grupp i båda testen, 

standardavvikelsen (1,6) på pretestet och (1,5) på posttestet. K-gruppens 

standardavvikelse på pretestet (1) visar en mer homogen grupp än I-gruppen och 

spridningen för K-gruppen har i posttestet utjämnats ännu mer, standardavvikelse (0,5) .  

Tabell 2. Medelvärde, standardavvikelse och signifikans i deltestet gemener. Värdena anges i stanine. Måttet har 

räknats ut av antal rätt lästa bokstäver/ ord delats med tidsmått i sekunder (sek) och multiplicerats med 100 i testet 

Läsettan (Johansson, 2009).  I- gruppen, n=5 och k-gruppen n=4. 

 

Tabell 2. 

Gemener 

I-grupp  K-grupp  Skillnad 

Stanine Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde 

Pretest 3,4 (1,6) 2,75 (1) +0,65 (I) 

Posttest 4,4 (1,5) 3,75 (0,5) +0,65(I) 

Ökning av 

medelvärde 

+1  +1  0 

 

I tabell 2.1 gällande mängden rätt lästa gemener så läste både eleverna i I-gruppen och 

K-gruppen under medelvärdet i pretestet och i posttestet läste de över det normerade 

medelvärdet. 

I pretestet låg båda grupperna under medelvärdet i tid. I posttestet placerade sig I-

gruppens elever en sekund under medelvärdet och K-gruppen cirka 1,5 sek. 
 

I tabell 2.1  Medelvärde, median och signifikans i deltestet gemener. Värdena anges i poäng och tid i sekunder. I 

gruppen, n=5 och K- gruppen, n=4 resultat jämförs. Gruppernas medelvärde jämförs med eleverna från det normerade 

deltestet i Läsettan. Medelvärdet för antal rätt lästa gemener ligger på 26,2 och gällande tid 23,7 sekunder. 

Tabell 2. 1 

28/8 2015 

pretest 

I-grupp K-grupp Skillnad  

3/11 2015 

posttest 

I-grupp K-grupp Skillnad 

Gemena, 

antal rätt 

lästa små 

bokstäver 

       

median 26 26 0 median 27 27 0 

medel 25,8 26 0,2(I) medel 26,5 26,8 0,3 (I) 

Tidsåtgång 

i sek 

   Tidsåtgång 

i sek 

   

median  28 32 4(I) median 24 24,5 0,5 (I) 

medel 32 34 2(I) medel 24,8 25,5 0,7 (I) 

 
 



28 

 

4.3 Form/ funktionsord 
 

I tabell 3 visas inga större skillnader gällande standardavvikelse 

i pre- och posttestet för de båda grupperna. I- gruppen ökade en stanineenhet och K-

gruppen ökade 1,5 stanineenhet. 

Tabell 3 Medelvärde, standardavvikelse och signifikans i deltestet  form/ funktionsord. Värdena anges i stanine. 

Måttet har räknats ut av antal rätt lästa bokstäver/ ord delats med tidsmått i sekunder (sek) och multiplicerats med 100 i 

testet Läsettan (Johansson, 2009).  I- gruppen, n=5 och k-gruppen n=4. 

 

Tabell 3. 

Form-/ 

funktionsord 

I-grupp Standardavvikelse K-grupp Standardavvikelse Skillnad i 

medelvärde 

(stanine) 

 Medelvärde 

i stanine 

 Medelvärde 

i stanine 

  

Pretest 3,4 0,6 1,75 0,5 +1,65 (I) 

Posttest 4,4 0,6 3,25 0,5 +1,15 (1) 

Ökning av 

medelvärde 

+1  1,5  + 0,5 (K) 

 

I tabell 3.1 syns en marginell förbättring för K-gruppen gällande antal rätt lästa ord 

(cirka 3 ord fler i posttestet). I-gruppen läste ett fler ord rätt, eftersom max antal rätt 

ligger på 24 ord så ligger I-gruppen 0,6 ord ifrån maxpoäng. Kontrollgruppen tar i 

posttestet nästan dubbelt så lång tid på sig att läsa orden i jämförelse med eleverna i 

interventionsgruppen som har minskat sin tid mellan pre- och posttestet med 18,5 

sekunder (median) 20,4 sek (medel) Kontrollgruppen har i posttestet minskat antalet 

sekunder med 21(median) och 34,2 sek (medel). Trots att båda grupperna läser orden 

snabbare i posttestet så har I-gruppen i andra testet ett resultat på 10,4 sek över 

medelvärdet för den normerade gruppen och K-gruppen hamnar på 19,6 sekunder under 

medelvärdet när det gäller att läsa ut funktionsord på tid. Det skiljer nästan en halv 

minut (28,2 sek) mellan de båda grupperna i lästid. 
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I tabell 3.1  Medelvärde, median och signifikans i deltestet form/ funktionsord.  Värdena anges i poäng och tid. I 

gruppen, n=5 och K- gruppen, n=4 resultat jämförs. Gruppernas medelvärde jämförs med eleverna från det normerade 

deltestet i Läsettan. Där ligger medelvärdet för antal rätt lästa form och funktionsord på 22,4 av max 24 samt på 37,2 

sek gällande tid för barn med svenska som modersmål. 

Tabell 3.1 

29/8 2015 

I-grupp K-grupp Skillnad  

4/11 2015 

I-grupp K-grupp  

Form/ 

funktionsord, 

antal rätt lästa 

ord 

       

median 23 17 6 (I) median 23 22,5 0,5(I) 

medel 22,4 19 3,5 (I) medel 23,4 22,3 1,1(I) 

Tid i sek    Tid i sek    

median 48 79 31 (I) median 29,5 58 28,5(I) 

medel 49 91 42 (I) medel 28,6 56,8 28,2(I) 

 

4.4 Innehållsord 
 

Tabell 4 visar att båda grupperna gått fram minst en stanineenhet (s). 

Interventionsguppen (1,4 s) och  kontrollgruppen(1,0 s). Här uppvisar K-gruppen en 

mycket homogen profil gällande resultatet i de båda testerna. Även I-gruppen har en 

samlad om än något mindre homogen profil. 

Tabell 4 Medelvärde, standardavvikelse och signifikans i deltestet innehållsord. Värdena anges i stanine. Måttet 

har räknats ut av antal rätt lästa bokstäver/ ord delats med tidsmått i sekunder (sek) och multiplicerats med 100 i testet 

Läsettan (Johansson, 2009).  I- gruppen, n=5 och k-gruppen n=4. 

 

Tabell 4. 

Innehållsord 

I-grupp  K-grupp  Skillnad i 

medelvärde 

 Medelvärde 

i stanine 

Standardavvikelse Medelvärde 

i stanine 

Standardavvikelse  

Pretest 2,8 0,4 2 0 +0,8(I) 

Posttest 4,2 0,4 3 0 +1,2(I) 

Ökning av 

medelvärde 

+1,4  +1  +0,4(I) 

 

I tabell 4.1 visar resultatet inte på någon signifikant skillnad i antal rätt lästa ord utan det 

skiljer ca ett ord (medelvärdet) mellan de båda grupperna. I-gruppen läste fyra ord mer i 

postestet och hamnar 0,3 under medelvärdet. Kontrollgruppen läste två ord fler än I-

gruppen och hamnar över medelvärdet. Det som framträder är tiden det tar att läsa 

orden. Interventionsgruppen läste innehållsorden 34 sekunder snabbare i posttestet och 

kontrollgruppen 38,5 sekunder. Interventionsgruppen tog ungefär hälften så lång tid på 



30 

 

sig att läsa än kontrollgruppen.  Gällande tidsaspekten så visar I-gruppens resultat på 0,2 

sekunder över medelvärdesnivå i posttestet medan K-gruppen ligger 41,3 sekunder från 

det normerade medelvärdet i tid. 

I tabell 4.1 Medelvärde, median och signifikans i deltestet innehållsord.  Värdena anges i poäng och tid i sekunder. 

I gruppen, n=5 och K- gruppen, n=4 resultat jämförs. Gruppernas medelvärde jämförs med eleverna från det normerade 

deltestet i Läsettan. Där ligger medelvärdet för antal rätt lästa innehållsord på 21,3 samt på 55,2 sek gällande tid för 

barn med svenska som modersmål. 

Tabell 4.1 

29/8 

2015 

I-grupp K-grupp Skillnad  

4/11 

2015 

I-grupp K-grupp Skillnad 

Innehållsord, 

antal rätt 

lästa  

       

median 17 16 1 (I) median 21 22,5 1,5 (K) 

medel 17 16 1 (I) medel 21 22 1 (K) 

Tid att läsa i 

sek 

   Tid i sek    

median 91 137,5 46,5 (I) median 57 99 42 (I) 

medel 88 151 63 (I) medel 55 96,5 41,5(I) 

 

4.5 Nonsensord 
 

I tabell 5 syns att interventionsgruppen har ökat 0, 45 stanine mer än kontrollgruppen. 

Standardavvikelsen gällande pretestet för de båda grupperna är likartade. I postestet 

syns en marginellt större spridning av resultat för I-gruppen, standardavvikelse (0,7) och 

en mindre för K-gruppen, standardavvikelse (0,5). 

Tabell 5 Medelvärde, standardavvikelse och signifikans i deltestet  nonord. Värdena anges i stanine. Måttet har 

räknats ut av antal rätt lästa bokstäver/ ord delats med tidsmått i sekunder (sek) och multiplicerats med 100 i testet 

Läsettan (Johansson, 2009).  I- gruppen, n=5 och k-gruppen n=4. 

 

Tabell 5 

Nonsensord 

I-grupp  K-grupp  Skillnad 

mellan I-

grupp och 

K-grupp 

 Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde 

pretest 2,6 0,6 1,5 0,6 +1,1 (I) 

posttest 3,8 0,7 2,25 0,5 +1,55 (I) 

Ökning av 

medelvärde 

+1,2  +0,75  +0,45(I) 
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I-gruppen läser marginellt fler nonsensord rätt än kontrollgruppen. Interventionsgruppen 

ligger ca en poäng under medel för gällande antal rätt lästa ord och en och en halv 

poäng för K-gruppen. Det skiljer ca 79 sekunder mellan I- och K-gruppen i pretestet när 

det gäller hastighet och ca 55 sekunder i posttestet. När det gäller tidsaspekten i 

postestet så ligger I-gruppen drygt 5 sek under Läsettans medelvärde och K-gruppen 

60,1 sekunder från det normerade medelvärdet. 

 

I tabell 5.1 Medelvärde, median och signifikans i deltestet nonsensord Värdena anges i poäng och tid i sekunder. I 

gruppen, n=5 och K- gruppen, n=4 resultat jämförs. Gruppernas medelvärde jämförs med eleverna från det normerade 

deltestet i Läsettan. Där ligger medelvärdet för antal rätt lästa nonsensord på 20,2 samt på 65,9 sek gällande tid för 

barn med svenska som modersmål. 

Tabell 5.1 I-grupp K-grupp Skillnad  

4/11 

2015 

I-grupp K-grupp Skillnad 

Nonsensord 

antal rätt 

lästa ord 

       

median 17 15 2(I) median 19 18 1(1) 

medel 16 16 0 medel 19 18,5 0,5(1) 

Tid i sek    Tid i sek    

median 92 160 68(1) median 76 114,5 38,5(1) 

medel 104 183 79(1) medel 71 126 55(1) 

 
4.6 Rapid Automized Naming (RAN) 

 

Enligt standardavvikelsen i RAN testet (tabell 6) så uppvisar I-gruppen en stor 

spridning av resultaten i pretesten med standardavvikelsen (2,7) medan posttesten 

vittnar om en något mindre heterogen grupp (1,8) i standardavvikelse. Kontrollgruppen 

har en mindre spridning i pretestet, standardavvikelse (1,2) och visar upp en profil som 

stämmer mer överrens med I-gruppen när det gäller spridning av resultat i posttestet 

(1,6) i standardavvikelse. I-gruppen har gått fram en stanineenhet och K-gruppen 1,25 

stanineenhet. 
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Tabell 6 Medelvärde, standardavvikelse och signifikans i deltestet RAN( Rapid Automatized naming). Värdena 

anges i stanine . Måttet har räknats ut av antal rätt lästa bokstäver/ ord delats med tidsmått i sekunder (sek) och 

multiplicerats med 100 i testet Läsettan (Johansson, 2009).  I- gruppen, n=5 och k-gruppen n=4. 

 

Tabell 6 

RAN-test 

 

I-grupp  K-grupp 

 

 

 Skillnad i 

medelvärde 

mellan 

grupperna 

 Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse  

Pretest 

28/8 2015 

3,8 2,7 2 1,2 +1,8 (I) 

Posttest 

4/11 2015 

4,8 1,8 3,25 1,6 +1,55(I) 

Ökning av 

medelvärde 

+1  +1,25  +0,25(K) 

 

I-gruppen uppvisade i pretestet i tabell 6.1, ett resultat på cirka 20 sekunder under 

Läsettans medelvärde. Vid posttestet skönjdes resultatet ca 1 sekund över/ snabbare än 

Läsettans medelvärde. Kontrollgruppen uppvisade ett resultat på pretestet som liknade 

I-gruppen.  I posttestet visade K-gruppen upp ett medelresultat på 8 sekunder från 

Läsettans medelvärde. 

 

I tabell 6.1 Medelvärde, median och signifikans i deltestet RAN.  Värdena anges i poäng och tid i sekunder. I 

gruppen, n=5 och K- gruppen, n=4 resultat jämförs. Gruppernas medelvärde jämförs med eleverna från det normerade 

deltestet i Läsettan. Där ligger medelvärdet i tid på 40,2 sek gällande tid för barn med svenska som modersmål. 

 

Tabell 

6.1 

29/8 2015 

I-grupp K-grupp Skillnad 4/11 

2015 

I-grupp K-grupp Skillnad 

Ran -test        

Antal rätt 

lästa 

siffror 

50 50 0  50 50 0 

Tid (sek) 

median 

37 50 13 (I)  36 50 14(I) 

medel 60 62 2(I)  39 48 9 (1) 
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4.7 Sammanfattning av resultat 

I-gruppen har visat på ökning från minst en stanineenhet till 1,4 i alla testade moment. 

K-gruppen har ökat från 0,75 stanineenhet till 1,5. Gällande antal rätt lästa bokstäver 

eller ord i alla moment så syns en liten ökning för K-gruppen. Avseende läshastigheten 

syns en ökning för I-gruppen som ligger runt det normerade medelvärdet på många 

moment gällande både antal rätt lästa bokstäver/ ord och tid. K-gruppen ligger bra till 

gällande rätt lästa bokstäver och ord men långt efter gällande läshastighet.  
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5. Resultatanalys 

Resultatet analyseras versaler och gemener för sig, formord och innehållsord 

tillsammans och RAN och nonsensord ihop.  

 

5.1 Versaler och gemener 

 

När det gäller elevernas progression för deltesten att benämna versaler och gemener på 

tid så har interventionsgruppen ökat från stanine 3 till 4 (versaler) stanine 3,4 till 4,4 

(gemener) För kontrollgruppen 2,75 till 3,75 (versaler) 2,75 till 3,75 (gemener). 

Eleverna i de båda grupperna uppnår ett tillfredställande resultat när det gället 

bokstavskännedom för versaler och gemener. Hänsyn får då tas till den förhållandevis 

korta tid de haft för att genomföra interventionen.  I- gruppens resultat ligger ca 5 

sekunder från  Läsettans aritmetiska medelvärde när det gäller tiden och för K-gruppen 

3 sekunder från medelvärdet.  

 

Interventionsgruppen har övat stora bokstäver (versaler) som uppvärmning ca 10 min/ 

veckan. Det var därför inte överraskande att progressionen för att känna igen versaler på 

tid var något låg. Vi har däremot övat kopplingen för små bokstäver (gemener) en hel 

del, i avlyssningsskrivning och all läsning vi ägnat oss åt. Där ligger I- gruppen över 

medelvärdet för antal rätt lästa ord och en sekund under medelvärdet gällande 

läshastighet. K-gruppens utveckling följer i stort sätt I-gruppens gällande antal rätt och 

tidsåtgången mellan pre- och posttesten. En stor spridning i resultaten (se tabell 1), syns 

i standardavvikelsen för I-gruppen, enstaka individer kan påverka medelvärdet (se 

diagram för individuella resultat i bilaga 2). 

 

5.2 Form - och innehållsord 

 

De ord som är lättast att läsa ut på tid är formorden, eftersom man känner igen dem för 

de förekommer ofta i elevböcker (Johansson, 2009). I posttestet läste eleverna i I-

gruppen över Läsettans medelvärde och är 0,5 ord ifrån att läsa alla ord rätt. K-gruppen 

har avancerat i att utläsa orden korrekt. Juul et als studie (2014) om att en korrekt 

utläsning av majoriteten av orden är nödvändig för att en hastighet ska uppnås kan 

stämma överrens med detta resultat. 

 

Interventionsgruppen läser formord dubbelt så snabbt (28,6 sek) jämfört med K-gruppen 

(56,8 sek) visar posttestet. Det skiljer nästan 30 sekunder i att utläsa formorden för de 

båda grupperna. Att en systematisk övning i att läsa hela ord förbättrar läsflytet (Burt, 

2006) syns i interventionsstudien.  I rapporten från SBU (2014) finns ett måttligt starkt 

vetenskapligt underlag för att medveten och strukturerad träning i koppling språkljud/ 

bokstav jämfört med ordinarie undervisning har stor effekt på att korrekt utläsa nonord. 

Dessutom förbättras läsförmågan, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmågan att 
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uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet). Det är inte 

osannolikt att den träning i koppling mellan fonem och grafem träning samt 

helordsträning med spelet Trugs som interventionsgruppen genomgått kan vara en 

anledning till att de förbättrat sin läshastighet med cirka 20 sekunder gällande formord 

och 33 sekunder för innehållsord. 

     

När det gällde tiden det tog att läsa orden blev resultatet omkring Läsettans normerade 

medelvärde i sekunder för I-gruppen i posttestet. De förbättrade sig som grupp ca 33 

sekunder från pretest till posttest. Kontrollgruppen förbättrades 54,5 sekunder mellan 

pretest och posttest, men de ligger fortfarande 41 sekunder från Läsettans medelvärde i 

tid (sek). Att få upp hastigheten i kontrollgruppen blir en framtida utmaning och säkert 

kan en strukturerad undervisning i avkodning, fonem-grafem, hjälpa till att träna 

korrektheten och öka läsflytet (SBU, 2014).  

 

I-gruppen har som grupp däremot en tillfredställande hastighet i sin läsning. 

Pedagogerna på den aktuella skolan, bör fortsättningsvis öva mycket på att stärka och 

befästa ordförråd och ordförståelse eftersom studier visat att en automatiserad 

avkodning samt ett gott ordförråd underlättar och påverkar den fortsatta läs- och 

skrivinlärningen positivt (Duff et al, 2015).  

      

5.3 Nonord och RAN 

 

Att det finns måttligt högt vetenskapligt bevis på att en strukturerad och medveten 

fonem-grafem undervisning kan leda till ökad förmåga att läsa nonord (SBU 2014), 

stämmer in på interventionsgruppens resultat. Interventionsgruppen gick fram 1,2 

stanine jämfört med kontrollgruppens, 0,75 stanine gällande delmomentet nonord. Att 

denna nonordsträning också en positiv inverkan på läshastigheten (SBU, 2014) syns i 

interventionsgruppens resultat som visade 5 sekunder från det normerade medelvärdet 

och kontrollgruppen fick på posttestet ett resultat på 60 sekunder från Läsettans 

medelvärde i tid.  

 

Hörförståelsetestet i Provia stärker och kompletterar elevresultaten från Läsettans test av 

formord, innehållsord, nonsensord och RAN för de båda grupperna. Kontrollgruppen 

har bättre hör- och ordförståelse och utvecklas mer i att läsa orden korrekt samt känna 

igen vissa hela ord, men sämre förmåga att avkoda samt att plocka fram ord på tid. 

Detta kan påverka läshastigheten. Interventionsgruppen har en sämre ord- och 

hörförståelse och läser därför fler innehållsord fel men de har en snabbare 

avkodningsförmåga och får därför troligtvis ett bättre resultat på testen nonsensord, 

formord och RAN. 
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5.4 Metod - och analysdiskusson 

 

Min första tanke var att bara visa de individuella resultaten i stanine som ett mått på 

både antal rätt och hur lång tid det tog att läsa bokstäverna eller orden. Jag valde 

emellertid att komplettera staninetabellen med en tabell där antalet rätt och tid 

separerades. Detta adderade mer till analysen av studiens resultat då mer fanns att 

upptäcka när tid och antal rätt lästa ord skiljdes åt. Att göra jämförelser med de elever 

som normerat avkodningstestet, Läsettan, tillförde ytterligare reliabilitet till 

resultatredovisningen. 

 

Resultatet skulle förmodligen sett annorlunda ut och kanske skulle avkodningsförmågan 

stärkts ännu mer om interventionen varit 45 min/dag i exempelvis åtta veckor som 

faktiskt utgör förslaget i antal veckor från Skolverket ”extra anpassningar” (2014). Detta 

eftersom mängden träning, tillsammans med strukturen på stödundervisningen, utgör 

centrala faktorer för förutsättningarna för en god läs- och skrivutveckling hos elever 

med lässvårigheter (Fäldt, 2013; Gustafsson, 2013; Høien & Lundberg, 2013; Torgesen, 

et al, 2001; Vellutino et al 2003;Vellutino et al, 2006; Wolff, 2011). 

 

När det gäller urvalet till de båda grupperna för interventionen kanske lottning av 

grupperna skapat ett tillförlitligare resultat. Då skulle klasslärarnas eventuella påverkan 

för de båda grupperna ha utjämnats. Om grupperna hade varit likartade gällande 

resultatet på pretestet i avkodning och hörförståelse hade det också varit lättare att 

jämföra grupperna. Det underlättade dock att grupperna visade upp liknande profiler på 

resultatet för avkodning och hörförståelse, eftersom det blev enklare att hitta en 

gemensam nivå på gruppundervisningen. Dessutom blev det enklare av organisatoriska 

skäl att undervisa en grupp tillhörande en klass i taget. 

 

Kontrollgruppen skulle egentligen erhållit ordinarie undervisning under tiden för 

interventionen men då de uppvisade lågt resultat på Läsettans prov fick de stöd från 

klasslärare och speciallärare parallellt med insatsen för interventionsgruppen. En 

kontrollgrupp som bara fått ordinarie klassrumsundervisning skulle förmodligen tillfört 

mer till studien ytterligare information och därmed stärkt reliabiliteten. Det vore 

intressant att se om några av dessa elever med resultat stanine två och tre gått kvar i 

klassen och haft ordinarie undervisning. Hade de då utvecklats lika mycket som 

eleverna i interventionsstudien och de i kontrollgruppen med speciallärarstöd? 

 

Några elever redovisade också att de läste mer än andra i hemmet. Detta inverkar förstås 

en del på studiens resultat. 
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6. Diskussion/sammanfattning 
 

Interventionsgruppen har som grupp gått fram en staninenhet minst i varje moment. Det 

tycker jag är ett godtagbart resultat. I interventionsgruppen finns bara en elev som har 

resultatet stanine 2 på stora bokstäver (se bilaga 2). De har som grupp ett 

medelvärdessnitt över stanine 4 och individuella resultat från stanine 3 och över. Alla 

elever i interventionsgruppen har gått fram i minst fyra av sex delmoment som mäter 

läshastighet och avkodning.  

 

Kontrollgruppens elever har fem stycken staninevärde 2 i resultatet från posttestet och 

fyra av dessa tvåor ligger på momentet nonsensord, vilket tyder på att dessa elever 

behöver träna mer på att koppla fonem till grafem. 

 

En strukturerad undervisning i fonem-grafem koppling, exempelvis 

avlyssningsskrivning, ger läsframgång i avkodning av nonord och ökad läshastighet 

(SBU, 2014). Detta förhållande återspeglas i resultatet i min gruppintervention. Träning 

i helordsmetoden med Trugs samt repeterad läsning och har för interventionsgruppen 

visat sig öka avkodningsförmågan i allmänhet och läshastigheten i synnerhet, vilket 

överensstämmer med resultat från tidigare forskning (Burt, 2006; Høien & Lundberg, 

2013; Lo, Cooke & Starling, 2011; NRP, 2000; Therrien, 2004).  

 

Interventionsgruppen läste fler versaler, form- och nonsensord rätt än kontrollgruppen 

som läste fler rätt på gemener och innehållsord. Kontrollgruppen behövde dubbelt så 

lång tid på sig som I- gruppen i att läsa ut form- och innehållsord och framför allt 

nonsensord. I testresultaten för kontrollgruppen syns ett samband mellan förmågan att 

läsa nonsensord på tid och hur snabbt eleverna kan benämna siffror i RAN-testet. De låg 

långt under medelvärdet i tid gällande formord och nonsensord och delvis RAN. Om 

eleverna har svårigheter med att plocka fram ord eller symboler på tid, kan detta ha en 

negativ påverkan på läshastigheten i den kommande läsinlärningen (Juul et al, 2014; 

SBU, 2014; Vukovic & Siegel, 2006).  

 

Jacobson (2011) visade i sin studie att svenska elever varken avkodar bättre eller sämre 

nu jämfört med 20 år sedan. De försämringar den internationella PISA- undersökningen 

hänvisar till som genomförts av OECD (2014), gäller således läsförståelse i allmänhet 

och PIRLS- undersökningen bidrar till att specificera att lässvårigheterna främst gäller 

sakprosatexter t.ex. texter i tidningar, i synnerhet hos elever i åk 9 (PIRLS, 2011). Trots 

att elevers läsvårigheter handlar om läsförståelse så såg Jacobson (2009) ett samband 

mellan elevers slutbetyg i åk 9 och förmågan att avkoda i åk 2. Förmågan att avkoda 

behöver emellertid komma igång tidigt i grundskolan. Om avkodningsförmågan 

automatiseras kan eleverna istället koncentrera sig på läsförståelsen och använda 

arbetsminnet till att bearbeta texten till andra mer krävande processer i arbetet med 
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läsningen (Ingvar, 2011; Kamhi och Catts, 2015). Samtidigt behövs en förståelse för det 

lästa eftersom det också gynnar arbetet med avkodningen (Damber, 2012; Freebody och 

Luke, 20013; Høien & Lundberg, 2013). Denna forskningsbakgrund stödjer min 

interventionsstudie, vars avsikt var att stärka avkodningsförmågan och öka 

läshastigheten för elever i de tidiga skolåren. 

 

Skolinspektionens granskning (2011) av hur specialundervisningen för elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi ser ut, visade på att knappt hälften av eleverna gavs ett 

otillräckligt stöd för att kunna utveckla sin läs- och skrivförmåga. Alla skolor som 

ingick i inspektionen behövde utveckla undervisningen för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Det är en anmärkningsvärd läsning, dels med tanke på den bristande 

läsförmåga svenska elever uppvisar i internationellt och ett nationellt perspektiv 

(OECD, 2014; PIRLS, 2011; Skolverket, 2013b) och dels att det i skollagen står att läsa 

tydligt om det ansvar huvudmannen har för att främja alla elevers möjlighet att 

utvecklas i skolan ( SFS, 2010:800).  

 

Många forskare inom läs- och skrivområdet har fått liknande resultat från sina studier 

gällande omfattning av stödet till elever i läs- och skrivsvårigheter. Nämligen att 

behovet av tidigt och riktat stöd mildrar svårigheterna för elever i läs- och 

skrivsvårigheter, och kan ge eleverna möjlighet att komma i kapp (Fäldt, 2013; 

Gustafsson, 2013; Skolinspektionen, 2014:06; Torgesen et al, 2001; Vellutino et al, 

2006; Wolff, 2011). Detta observerade jag i min förhållandevis lilla studie, att ett tidigt 

och riktat stöd för elever med avkodningssvårigheter och långsam läshastighet ger 

resultat. 

 

Under tiden som jag haft fem elever i min interventionsgrupp har skolans speciallärare 

haft en elev. Det går inte alltid för alla elever att träna in avkodning i grupp av olika 

anledningar. I detta fall när interventionsgruppen screenats och skräddarsytts och var 

någorlunda homogen, samt dessutom använde spel som metod kan intervention i grupp 

utgöra en passande form. Eleverna i interventionsstudien utvecklades, den korta tiden 

till trots, snabbt gällande läshastighet. 

 

 

Tidigare studier Gustavsson et al (2013) samt Fouganthine (2012) visade att elever med 

avkodningssvårigheter gynnas mer i sin läs- och skrivinlärning av insatser som 

innehåller övningar med avkodningsfaktorn i SVR-formeln medan elever som inte 

uppvisar svårigheter med avkodning stärks av ett arbete med förståelsefaktorn i SVR-

formeln. Utifrån denna evidens var min ambition att skapa en möjlighet att gruppvis öva 

lite extra ordförståelse (vägledd läsning) med I-gruppen samt lite mer avkodning 

(avlyssningsskrivning) och snabbhet (Trugsspel) med K-gruppen. 
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Att läshastigheten föreslås som en faktor i SVR- modellen (Høien- Tengsedal, 2010) 

och bör utgöra ett tillägg till avkodningsförmågan (Morlini, 2013) är en betydande och 

viktig faktor att ta hänsyn till då det kan påverka läslusten, då en långsam läsning kan 

göra att eleverna tappar motivation, koncentration och läslust. Det har jag själv 

observerat i mitt arbete som lärare på lågstadiet.  

 

Det som gladde och överraskade mig var den insikt och de funderingar som eleverna 

uppvisade kring sin läsförmåga och läsutveckling. Jag fick många individuella samtal 

med eleverna som reflekterade över sin läsning. Jag upplever att eleverna, när de fick 

sätta ord på avkodningsarbetet, blev mer insiktsfulla, mer ansvarsfulla och mer 

reflekterande än de varit innan. 

 

Framgent i mitt yrke som speciallärare kommer jag att arbeta minst 7-8 veckor med 

interventionsinsatser av detta slag, då jag vet att organisationen kring och omfattningen 

av stödet till elever i läs- och skrivsvårigheter är av stor betydelse (Skolinspektionens 

rapport, 2014:06; Wolff, 2011). 

 

6.1  Förslag till fortsatt forskning 

 

 I rapporten från SBU (2014) redovisas att det finns ett otillräckligt vetenskapligt 

underlag för att avgöra vilka svenska tester som är tillförlitliga för att upptäcka och 

utreda läs- och skrivsvårigheter som kännetecknar specifika läs och skrivsvårigheter 

(dyslexi). Detta område vore intressant att fördjupa sig inom och undersöka vidare. Ett 

framtida forskningsområde skulle kunna vara att utifrån nuvarande befintliga tester 

eftersträva att normera och standardisera ett tillförlitligt test som samtliga skolor kunde 

använda sig av för ökad likvärdighet i att upptäcka de elever som är i behov av adekvat 

stöd i sin läs- och skrivutveckling (SFS, 2010:800). 

 

Då arbetet med Läsklubben, sin korta tid till trots, gav ett tillfredställande resultat tänker 

jag mig att interventioner av detta slag mycket väl kan utföras i klassrumsmiljö av 

klasslärare med stöd av speciallärare. Studier av sådana ansatser skulle tillföra intressant 

forskning till fältet och öka kunskapen om elever i läs- och skrivsvårigheter hos 

klasslärarna (Persson & Persson, 2012). Specialläraren skulle därigenom kunna få mer 

tid över för att ägna sig åt sitt uppdrag, nämligen att arbeta med de elever som är i 

behov av mer omfattande särskilt stöd (Skolinspektionen, 2011; Skolinspektionen, 

2014:06). 
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universitet och har denna termin i uppgift att skriva en D-uppsats.  
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arbetar med läsinlärningen för att öka läshastigheten hos elever i åk 2. Forskning har visat att 

det är i den årskursen som intensivläsning och arbetet med olika läsfrämjande metoder för 

ökad läshastighet, gör mest nytta. Därför har jag valt åk 2. Eleverna får dessutom möta många 

olika texter i skolan de kommande åren och då kommer fokus ligga på att tolka och diskutera 

olika texter så därför bör avkodningen dvs. koppla bokstavens ljud till bokstaven i skrift, vara 

automatiserad. Annars kan läsningen försvåras pga att den tekniska delen av läsningen, 

avkodningen blir mödosam och hindrar förståelsen.  
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Individuell utveckling 
 
Form- /funktionsord 

 
Resultatet visar att alla elever utom en (E5) har gått framåt minst en stanineenhet. 

 

Innehållsord 

 

 
Gällande innehållsord har tre elever gått fram en staninenhet och två elever har gått fram två 

enheter. 
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Gemener 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla elever har gått fram en stanineenhet i att koppla gemena symboler till 
språkljud.  
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Nonsensord 

 

 

Alla elever utom en (E4) har gått fram minst en stanineenhet. Elev 1 har gått fram 3 stanine 

enheter. 

RAN 

 

Alla elever utom en (E5) har gått fram minst en stanineenhet. Elev 5 stod också stilla på 

formord. 

 

Versaler 

 

Tre elever har gått fram elever minst en stanineenhet , en elev (E1) visar ingen utveckling i att 

utläsa versaler på tid och en elev ( E2) backar en staninenhet. 
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