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Abstract 
 

This study investigates to what extent an intensive reading intervention of two weeks, based on repeated 
reading, can improve the reading fluency for students with reading difficulties in secondary school. The study 
also investigates how the students evaluated the intervention based on repeated reading. Nineteen students 
with reading difficulties in secondary school were selected and divided into two comparable groups, an 
intervention group and a control group. Ten students in the intervention group were given daily one to one 
tutorial training in decoding and fluency by reading lists with words, nonwords and texts repeatedly times. 
Visual as well as spoken feedback were given between every set of reading. The control group received 
ordinary classroom teaching. Tests before and after the intervention with all students were done. The 
intervention students completed a questionnaire about their evaluation of the intervention and how they 
estimated their reading ability after the training period. The results of the study showed that most students in 
the intervention group increased their test results in terms of decoding words and text reading compared to 
the control group. The results of the questionnaire showed that the students experienced that they had 
increased their reading ability and that they had become more self-confident about their reading. 

 
Nyckelord: Bristande läsning, intensivträning, läsflyt, äldre elever, motivation, 
självförtroende, metakognition 
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Förord 
 

Examensarbetet har skrivits av Linn Andersson och Angelica Borgh Westin.  

Avsnitten: Inledning, Syfte och forskningsfrågor, Metod, Resultat och Diskussion har 
skrivits gemensamt. 

Forskningsbakgrunden delades upp mellan oss. Linn fokuserade på avsnitten: 
Läsutveckling och Läsning kopplat till motivation, självförtroende och metakognition. 
Angelica fokuserade på avsnitten: Läsflyt, Lässvårigheter och Läsinterventioner. Vi har 
dock arbetat processinriktat och stöttat varandra i de olika delarna genom att läsa, 
bearbeta och korrigera varandras texter.   

Vi vill framföra ett stort tack till deltagande elever som bidragit med gott samarbete och 
god arbetsinsats. Vi vill även tacka rektorer och pedagoger som godkänt genomförandet 
av studien samt vårdnadshavare för deras samtycke. 
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1.  Inledning 
 
En god läsförmåga är avgörande för att kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolans 
samtliga ämnen och en förutsättning för att klara sig i samhället som bygger på 
skriftspråklig kompetens (Skolverket, 2016). Vikten av läsning betonas starkt i 
skolans styrdokument och kunskapskraven för läsning i slutet av grundskolan är 
att eleverna ska kunna läsa texter med flyt genom att använda lässtrategier samt 
uppvisa läsförståelse genom att sammanfatta olika typer av texter (Skolverket, 
2019). På mellanstadiet, när de flesta elever övergår från att lära sig läsa till att 
läsa för att lära, krävs god avkodning och gott läsflyt för att ge utrymme till 
förståelsen av textinnehållet. Eftersom en stor del av inlärningen i skolan sker via 
texter av olika slag kan lässvaga elever få stora problem både i skolan och som 
samhällsmedborgare (Skolverket, 2016).  

Forskning framhåller särskilt vikten av att elever utvecklar sitt läsflyt för att kunna 

bli goda läsare och på sätt kunna tillägna sig kunskap (Alatalo, 2016, Myrberg, 

2007; Wolff, 2011). Myrberg (2007) betonar att för lässvaga elever är detta 

avgörande för att komma vidare i sin läsutveckling och framhåller upprepad 

läsning som en lämplig metod för att utveckla läsflytet. I likhet med idrottsmän, 

som tränar hela livet för att bli bättre trots att de redan kan utöva aktiviteten, kan 

träning genom upprepad läsning ge samma effekt. Träningen ger ett bättre läsflyt 

som är mätbart i korrekthet och hastighet (Samuels, 1997).  

Studier om effekter av intensiv och upprepad läsning har främst inkluderat elever 

i tidigare skolår. Det finns betydligt färre studier som specifikt handlar om elever i 

högstadieåldern (Spencer & Manis, 2010). Det finns således ett behov av att 

utforska vilka läsutvecklingsmetoder som kan ge lässvaga elever på högstadiet en 

förbättrad läsförmåga. Det är även intressant utifrån ett speciallärarperspektiv att 

se vilken effekt en kort intensivperiod med lästräning ger för elever med 

lässvårigheter på högstadiet då speciallärare ofta har som uppgift att administrera 

individuella intensivperioder. Förhoppningsvis skulle en intensiv 

lästräningsperiod med upprepad läsning gynna läsflytet även för äldre elever med 

lässvårigheter. Om läsflytet förbättras, ökar även deras möjligheter att 

tillgodogöra sig undervisningen, inhämta kunskaper och bli fullt delaktiga 

samhällsmedborgare. 

 
 
 
 



 

  2  
 

    
 

2.  Forskningsbakgrund 
 
Forskningsbakgrunden inleds med att behandla läsning och läsutveckling, för att 
sedan komma in på vad läsflyt innebär och hur lässvårigheter kan se ut i den 
högre skolåldern. Därefter redogörs för interventioner inriktade på läsning, såsom 
upprepad läsning, samt hur läsning kopplar till faktorer såsom motivation, 
självförtroende och metakognition. Allra sist presenteras studiens syfte och 
forskningsfrågor. 
 
2.1 Läsning och läsutveckling   
 
Läsning är en komplex förmåga som bygger på avkodnings- och 
förståelseprocesser. För att förstå vad som läses krävs det att både avkodningen 
och språkförståelsen har nått en tillräcklig nivå. Simple view of reading, förkortat 
SVR, är en teorimodell som förklarar att för att nå en läsförståelse krävs både god 
avkodning och språkförståelse enligt formeln läsförståelse = avkodning x 
språkförståelse. Om någon av dessa delar saknas brister således läsförståelsen 
(Hoover & Tunmer, 2018).  
 
Läsning sker genom tre olika strategier: logografisk, fonologisk och ortografisk 
(Høien & Lundberg, 2013). Logografisk strategi är då små barn börjar känna igen 
exempelvis sitt namn som ordbild. Ordets visuella egenhet uppmärksammas och 
lärs in utan att koppla grafem till språkljud. Läsning av slumpmässiga ord sker 
primärt med hjälp av de två andra strategierna, fonologisk och ortografisk läsning.  
 
Fonologisk läsning innebär att läsningen sker genom att bokstäver och 
bokstavskombinationer görs om till respektive språkljud för att sedan läsas 
samman till ett ord. Den fonologiska strategin behövs när främmande eller nya, 
okända ord ska läsas. Ortografisk läsning innebär däremot att läsaren direkt ser 
den ortografiska ordbilden, och läsningen sker således per automatik (Høien & 
Lundberg, 2013). Enligt Høien och Lundberg (2013) är det slutgiltiga målet att 
uppnå den ortografiska läsningen och ett viktigt steg i läsprocessen är när ord kan 
läsas utan stöd av kontext, avkodningen är då på god väg att bli helt 
automatiserad (Lundberg & Herrlin, 2005).  
 
Dessa två alternativa strategier, den ortografisk/lexikala och den fonologisk/icke-
lexikala, för att utläsa ord finns beskrivna i Dual route-modellen (Castles, Bates & 
Coltheart, 2006; Coltheart, 2006). För den lexikala vägen används det mentala 
lexikonet som är individens långtidsminne för ord, den visuella ortografiska 
representationen samt det fonologiska minnet. Detta alternativ används för att 
korrekt identifiera skrivna ord till tal. För att bedöma denna förmåga testar man 
ljudstridiga ord då dessa ord endast kan uttalas rätt om de redan finns i personens 
mentala lexikon. Den andra möjligheten, den icke-lexikala vägen, innebär att 
bokstäver görs om till språkljud för att därefter ljudas samman. Denna strategi 
bedöms bäst genom att testa förmågan att läsa nonsensord, ord som inte finns i 
språket.  
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Läsning av riktiga, förekommande ord kan ske genom att båda strategierna 
används (Castles et al., 2006; Coltheart, 2006). När avkodningen sker automatiskt 
finns det möjlighet för läsaren att läsa med ett större flyt och med mer inlevelse 
vilket ökar chansen att uppnå läsförståelse (Alatalo, 2016). Therrien, Wickstrom 
och Jones (2006) menar att läsflyt, fonologisk medvetenhet och förmågan att 
koppla grafem till fonem är basen för att kunna komma åt de högre förmågorna 
såsom läs- och ordförståelse.  
 

2.1.1 Läsflyt 

 

Läsflyt är en nyckelkomponent för att bli en god läsare med god läsförståelse och 

beskrivs av forskare som en bro mellan avkodning och språkförståelse eller som 

multiplikationstecknet i SVR-modellen, avkodning x språkförståelse = 

läsförståelse (Fälth, 2013; Rasinski, 2014). Utan flyt blir läsningen hackig och 

monoton och avkodningssvårigheterna kan göra att det blir felläsningar och 

missförstånd, vilket i sin tur leder till problem med läsförståelsen (Rasinski, 

2012).  

 

Läsflyt, som alltså bygger på både ordavkodning och förståelse, involverar flera 

förmågor som samspelar. Den första förmågan är att ha god läshastighet, vilket 

kräver att avkodningsförmågan är automatiserad. Den andra förmågan är att ha 

god ordigenkänning, vilket innebär att läsaren inte behöver sammanljuda utan 

känner igen ord direkt. Den tredje förmågan är att läsa med prosodi, vilket 

betyder att läsa med intonation, betoning, tempo och rytm. Det är först när dessa 

förmågor samverkar som läsflyt uppstår och i sin tur möjliggör 

läsförståelseförmåga (Alatalo, 2016). Alatalo (2016) menar att läsflytet bäst tränas 

genom att läsa sammanhängande text och att utveckling av läsflyt sker dels genom 

läsning, dels genom explicit läsundervisning.  

  

2.1.2 Lässvårigheter i högre åldrar 

 
På högstadiet förväntas att eleverna ska kunna läsa och förstå texter på egen hand, 

vilket innebär svårigheter för många elever. Dessa svårigheter kan handla om 

bristfällig avkodning, bristande läsförståelse eller en kombination av båda. En del 

elever har inte helt automatiserat sin avkodning och uppnår således inte den 

ortografiska lässtrategin som är nödvändig för bra läsflyt och läsförståelse 

(Lundberg & Herrlin, 2014). I och med att dessa elever måste koncentrera sig så 

mycket på avkodningen blir det svårt att samtidigt följa med i textens innehåll och 

tillägna sig det texten handlar om. Långsamma läsare har till exempel visat sig 
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lägga fokus på avkodningen och läsförståelsen blir då bortglömd (Lundberg & 

Herrlin, 2014).  

Läsflyt anses vara något elever förväntas besitta tidigt i sin läsutveckling och 

följaktligen inget som ska behöva tränas på högstadiet. Rasinski (2012) påtalar 

dock att det finns många elever som kämpar med sin läsning även i högre åldrar 

och att en svårighet för många av dem just är bristande läsflyt. Svårigheter att 

känna igen ord i kombination med svårigheter att läsa med inlevelse och prosodi 

gör det svårt för dessa elever att förstå det som läses. Rasinski (2012) menar 

därför att läsflytsträning inte bara är aktuellt för yngre elever, utan även kan 

hjälpa äldre elever att förbättra sin läsförmåga. Träningen främjar elevernas 

läsflyt samt förståelse och attityd till läsning. Således är det viktigt att läsflyt ingår 

i specialundervisningen.  

  

2.2 Läsinterventioner 
 
En god undervisning har avgörande betydelse för hur elever med läs- och 

skrivsvårigheter utvecklar sin läsning och för att inte läsutvecklingen ska avstanna 

är det av stor vikt att redan i ljudningsstadiet sätta in lärarledda insatser i form av 

god undervisning och stöttning i avkodningsprinciperna (Alatalo, 2016). De bästa 

resultaten för elever med läs- och skrivsvårigheter har visat sig uppnås genom 

tidiga och intensiva specialpedagogiska insatser i form av färdighetsträning 

(Skolinspektionens rapport 2014:06). För att undervisningen ska vara effektiv 

krävs att den är systematisk, intensiv och anpassad efter elevens svårigheter samt 

ges av utbildad personal som använder adekvata arbetsmetoder (Alatalo, 2016; 

Fälth, 2013; Slavin, Lake, Davis & Madden, 2009; Wolff, 2011).  

Intervention, i form av intensiv lästräning, har visats ge bättre resultat än om 

träningen sprids ut under längre tid (Wolff, 2011). För att få effekt måste dock 

insatserna vara tillräckligt intensiva (Wolff, 2010). Detta för att förmågan som 

tränas ska hinna befästas och automatiseras (Skolinspektionens rapport 2014:06). 

Det är elevens behov, målet med interventionen och vilka färdigheter som ska 

tränas som bör styra interventionens omfattning (Fälth, 2013; Wolff, 2011). Därtill 

har forskning visat att det mest effektiva är om de intensiva insatserna är i form av 

en-till-en undervisning, då denna gör det möjligt för läraren att effektivt 

undervisa, förklara, ge respons och upprätthålla elevernas intresse och 

koncentration (Fälth, 2013; Slavin et al., 2009; Wolff, 2011). 

Trots tidiga insatser finns, som redan nämnts, många elever som har kvarstående 

läs- och skrivsvårigheter efter många år i skolan. Enligt Svensson (2012) bör 

inriktningen av åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter se olika ut 

beroende på ålder. För elever på högstadiet och gymnasiet bör fokus vara 

kompensation, såsom inlästa läromedel och rättstavningsprogram för att 

tillgängliggöra undervisningen. Myrberg (2007) betonar dock att det inte får 
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betyda att äldre elever inte erbjuds särskilda insatser. Intensiva och explicita 

interventioner har visat sig vara effektiva även för äldre elever med lässvårigheter 

och verksamheten behöver organiseras så att dessa elever får tillgång till sådan 

träning (Torgesen, 2008).  

SBU (2014) påvisar i sin utvärdering av olika läsinsatser att strukturerad fonem-

grafemträning förbättrar såväl avkodning, läshastighet, läsförståelse, stavning och 

fonologisk medvetenhet hos elever med lässvårigheter. För att utveckla läsflytet 

kan upprepad läsning vara en lämplig metod, som stärker såväl säkerheten som 

hastigheten i läsningen (Myrberg, 2007; Wolff, 2011). Metoden är välbeprövad 

och har visats sig vara effektiv för att höja läsförmågan (Alatalo, 2016; Lee & Yoon, 

2017; Myrberg, 2007; Therrien 2004; Torgesen, 2008). 

 

2.2.1 Upprepad läsning 

 
Upprepad läsning fokuserar i huvudsak på kopplingen fonem-grafem och 
ordigenkänning för att automatisera avkodningen och på så sätt förbättra 
elevernas läsflyt (Samuels, 1997).  
 
Läsflytet ökas genom att samma textstycke läses högt upprepade gånger för att 
uppnå god ordavkodning, hastighet och förståelse (Alatalo, 2016). Enligt Myrberg 
(2007), är upprepad högläsning av läslistor också en bra metod vid sidan av 
läsning av text. I upprepad läsning som metod poängteras även vikten av att 
synliggöra elevers framsteg med hjälp av staplar som visuellt visar utvecklingen 
genom att registrera tid och antal läsfel. Syftet är alltså att eleven ska se att det går 
att träna upp läshastighet och flyt samt förbättra sin läsning, vilket 
förhoppningsvis motiverar till mer läsning. 
 
En viktig del av metoden är alltså responsen som hjälper eleven att utveckla 
prosodi och textförståelse (Alatalo, 2016). Lärarresponsen spelar också stor roll 
för elevernas attityd till läsning samt elevens självbild och självförtroende gällande 
sin egen läsförmåga vilket tidigare interventionsstudier har påvisat (Edefors & 
Lideberg, 2010; Hylén, 2016; Sandlund, 2016). 

 

2.2.2 Repetition av läslistor  
 
Träning genom att läsa läslistor ökar sannolikheten för att den ortografiska och 
den flytande avkodningen förbättras för eleverna (Høien & Lundberg, 2013). 
Genom att läsa läslistor tränas specifikt automatiserad avkodning av bokstäver, 
stavelser och hela ord, vilket kan hjälpa lässvaga elever att förbättra sin 
avkodningsförmåga (Fälth, Nilvius & Anvegård, 2015; Høien & Lundberg, 2013). 
Forskning kring läsning av läslistor har påvisat positiva effekter gällande 
avkodning av nonsensord och ord. Läsning av nonsensord kräver att avkodningen 
av grafem till fonem sker korrekt då inga ledtrådar kring uttalet finns (Fälth, 
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Nilvius & Anvegård, 2015). Studier har dock också visat att även läsning av en 
sammanhängande text kan ge ledtrådar som gör att elever kan känna igen ett ord 
snabbare (Martin-Chang, Levy, & O’Neil, 2007; Therrien & Kubina, 2006, Flynn, 
Hosp & Robbins, 2011).  
 

2.3 Läsning kopplat till motivation, självförtroende och metakognition 
 
Motivation, prestation, självförtroende och det sociala samspelet i skolarbetet 

påverkas av varandra och elevens skolframgång kan öka om eleven får insikt i hur 

de olika delarna hör samman och påverkar utvecklingen (Covington, 2009).  

 

2.3.1 Motivation och läsning 
 
Motivationen är viktig för läsning och sitter inte enbart i viljan eller i personliga 
egenskaper utan även i pedagogens elevsyn: hur inlyssnande och genuin 
pedagogen är mot eleven, har stor betydelse för elevens motivation till just läsning 
(Jenner, 2004).  
 
Motivation kan bottna i olika aspekter. Vid inre motivation kommer elevens 
intresse och egen vilja att styra. Yttre motivation påverkas av belöningar och 
framhävande om nyttan med aktiviteten (Cramer & Castle, 1994). Önskvärt är att 
eleverna läser av egen fri vilja för att de tycker att det är intressant. I dagens skola 
blir det dock lätt belöningar i form av betyg och uppmärksamhet som dominerar 
(Imsen, 1999). Jenner (2004) påpekar att det optimala är när både den inre och 
yttre motivationen styr valet.  
 

2.3.2 Självförtroende och läsning 
 
Självförtroendet är en viktig faktor i elevers skolgång då ett lågt självförtroende 

kan få negativa följder som är svåra att bryta. Ett svagt självförtroende kan 

innebära att eleven lägger all sin energi på att förskjuta eller undvika uppgifter för 

att inte behöva känna ett nederlag, eller att eleven redan i förväg beslutar sig för 

att misslyckas för att misslyckandet inte ska kännas så jobbigt sedan. Ett annat 

förhållningssätt som kan utspelas är när eleven väljer uppgifter som är för lätta 

vilket resulterar i att utvecklingen avstannar då eleven inte utmanar sig själv 

(Kaplan, Gheen & Midgley, 2002). Utslaget av en tidigare prestation påverkar i sin 

tur självförtroenden inför nya uppgifter. Rätt och adekvat feedback från lärare är 

av stor vikt. Feedback som belyser prestationen i sig och vad som går att utveckla 

är positiv och stärker självförtroendet i motsats till om feedbacken riktar sig till 

eleven i stort vilket istället kan ge negativt resultat på elevens självförtroende 

(Covington, 1992, 2000; Wiliam, 2010).  

 

Lander (2013) för fram begreppet kapacitetsupplevelse som avser att eleven 

bedömer sin förmåga i olika uppgifter och inte sig själv som person, det vill säga 
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att eleven gör en uppskattning av sin förmåga i förhållande till specifika uppgifter. 

Kapacitetsupplevelsen kan fördelas i en återkommande process från tidigare 

upplevd förmåga till förväntad förmåga, vidare till ansträngning och den verkliga 

förmågan. Alla beslut som tas utifrån denna process påverkar elevens 

ansträngning och uthållighet vilket bottnar i elevens motivation att uppnå sina 

egna mål (Skaalvik & Skaalvik, 2015).  

Landers (2013) begrepp kan ses som en mer utvecklad variant av Stanovichs 

(1986) Matteuseffekt, som ofta nämns i lässammanhang, det vill säga att en tidig 

läsdebut som av eleven upplevs gå bra gör att eleven läser mer och därmed 

utvecklar sin läsning bättre. På motsatt sätt innebär det att en läsare som kämpar 

med läsningen inte gärna läser och då heller inte får någon träning för att 

utvecklas i läsningen. Elevens tilltro till sin egen förmåga skiljer sig åt mellan 

uppgifter och från ämne till ämne. Enligt Druid Glentgow (2006) har känslan av 

sammanhang, insikt i sitt eget lärande, den inre motorn för lärande, mötet mellan 

lärare och elev samt det specifika ämnets innehåll stor betydelse för elevens 

läsutveckling. 

 

2.3.3 Metakognition och läsning 

 
Metakognition kan delas upp i tre delkomponenter: metakognitiv kunskap, 

reglering av metakognition och metakognitiva erfarenheter. Metakognitiv 

kunskap handlar om insikt om sitt eget lärande. Metakognitiv reglering handlar 

om förmågan att kontrollera och uppmärksamma sitt lärande. Metakognitiva 

erfarenheter är känslor och bedömningar som en individ har om sitt lärande. De 

metakognitiva erfarenheterna uppmanar en att vid behov göra aktiva förändringar 

under inlärning såsom att byta strategi vid läsning (Efklides, 2006). Zimmerman 

(2002, 2006) för fram liknande åsikter och menar att en bas för lärande är den 

självreglerande inlärningen som delas in i tre faser: tänkandet innan såsom 

uppsättning av mål, kontrollering av lärandet såsom strategival samt 

självreflektion för att kritiskt utvärdera och övervaka lärandet. I två av faserna, 

kontrollering av lärandet och självreflektionen, passar även direkt feedback in där 

läraren kan stärka elevens val av strategi eller ge tips på andra strategier att testa.  
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2.4 Syfte och forskningsfrågor 
 
Studiens främsta syfte är att genom en interventionsstudie undersöka om en kort 

intensiv lästräningsperiod på två veckor med upprepad läsning i form av en 

intervention kan förbättra läsflytet för elever med läs- och skrivsvårigheter på 

högstadiet. Studien syftar även att genom en självskattningsenkät med 

interventionsdeltagarna få en bild av hur de skattar interventionen med upprepad 

läsning. Studien ämnar alltså undersöka om upprepad läsning är en lämplig och 

effektiv metod att använda med lässvaga elever på högstadiet och om en så kort 

period som två veckor är tillräcklig för att ha effekt på läsflytet. Ytterligare en 

aspekt är att utröna om metoden är gångbar med elever på högstadiet. Detta med 

tanke på motivationens betydelse för läsutvecklingen. 

Studiens frågeställningar är: 

• Vilken effekt ger en två veckors intensiv träning med upprepad läsning på 

läsflytet hos elever med lässvårigheter på högstadiet? 

• Hur skattar eleverna interventionen med upprepad läsning? 
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3. Metod 
 
I studien användes en kvasiexperimentell design med en kvantitativ 
forskningsansats i form av en intervention med pre- och posttest för att kartlägga 
deltagarnas förmåga i ordavkodning och läsflyt före och efter interventionen. En 
självskattningsenkät användes för att få kännedom om vad eleverna tyckte om 
interventionen med intensiv upprepad lästräning. Analysarbetet utgick från de 
data som testresultaten genererade vilka behandlades kvantitativt. 
 

3.1 Metodval 
 
För att svara på den första frågeställningen om vilka effekter en kort 

intensivträningsperiod med upprepad läsning kan ge för en elev med 

lässvårigheter i högstadiet användes alltså en kvasiexperimentell design. Designen 

innebar att det fanns en experimentgrupp, vilket vi kallar interventionsgrupp, och 

en kontrollgrupp samt att urvalet var målstyrt. För att få två så likvärdiga grupper 

som möjligt fördelades eleverna utifrån pretestresultaten, men fördelningen 

påverkades även av skolorganisatoriska förutsättningar, såsom schema, 

tillgänglighet samt uppdelningen av eleverna mellan skolorna. Elevernas 

prestationer mättes före och efter insatsen, vilket gjorde det möjligt att analysera 

och jämföra en eventuell förändring och utveckling. Interventionsgruppen var 

föremål för insatsen, men inte kontrollgruppen. På så sätt höjdes sannolikheten 

för att en eventuell skillnad mellan grupperna berodde på insatsen (se Bryman, 

2018). I enlighet med Wolf (2011), säkerställde en kontrollgrupp validiteten 

eftersom resultaten, oavsett om testen som användes inte var reliabla, kunde 

jämföras mellan interventions- och kontrollgruppen.  

Analysen av interventionen skedde genom att resultaten i pre- och posttesterna 

jämfördes mellan de båda grupperna för att mäta eventuella skillnader i läsflytet 

på ord- och textläsningen.  

För att svara på den andra forskningsfrågan användes en webbaserad 

självskattningsenkät (se enkät, bilaga 2) där respondenterna, som ingick i 

interventionsgruppen, fick sex frågor där svaren var utformade som Likertskalor. 

Fördelarna med en webbenkät var att respondenterna svarade anonymt för att 

minimera att de gav ett svar som var socialt önskvärt, alltså ett svar som 

respondenten tror att frågeställaren önskar. Vidare var en enkät att föredra då 

analysarbetet och bearbetningen av materialet minimerade felkällor och 

underlättade kodningen. Då respondenterna var elever med lässvårigheter 

rekommenderas det att inte lämna dem själva med frågor att läsa (Bryman, 2018). 

Således valde vi att göra en webbenkät med möjligheten att få texten uppläst samt 

med bildstöd.  
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3.2 Deltagare 
 
Urvalet av skolor skedde genom ett bekvämlighetsurval. Två högstadieskolor i vår 
närhet valdes utifrån att interventionsinsatsen skulle göras varje skoldag under 
två veckors tid och kontakten med elever och lärare underlättades av ett nära 
avstånd. 20 deltagare valdes ut strategiskt så att de var relevanta för studiens 
forskningsfrågor. I detta fall gjordes ett kriteriestyrt urval, det vill säga elever som 
uppfyllde ett visst kriterium valdes ut (Bryman 2018). Kriteriet var att eleverna 
hade dokumenterade lässvårigheter och att de var i behov av lästräning. En utvald 
elev föll bort då medgivande saknades. 19 deltagare fördelades mellan en 
interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Interventionsgruppen bestod av tio 
elever, fem i var skola och undervisad av en av oss två blivande speciallärare, och 
kontrollgruppen av nio elever, fem respektive fyra kontrollelever per skola. 
Deltagandet har varit anonymt och resultat och material från studien 
avidentifierades och kodades. 
 

3.3 Material 
 
Som pre- och posttest användes de standardiserade och normerade testen LS ord 
och LS nonsensord (Johansson, 2017). I testet för ord läste eleverna 50 vanliga 
ord med ökad svårighetsgrad genom längre ord och ord med 
konsonantanhopningar. I testet för nonsensord läste eleverna en lista med 49 ord, 
där svårighetsgraden successivt ökade på samma sätt som i testet för ord 
(Johansson, 2017). Antalet rätt lästa ord och lästid antecknades för att sedan 
divideras med varandra för att få ut en läskvot. Rättningen följde anvisningarna i 
LS ord, och nonsensord (Johansson, 2017). Reliabiliteten för båda deltesten är 
tillfredsställande med hög intern konsistens. Även validiteten vad gäller deltesten 
är god vilket stöds av flera olika mätningar, som har gjorts av dels hur väl testen 
samvarierar med varandra dels med andra relevanta prov och kriterier, där 
samtliga korrelationer är signifikanta (Johansson, 2017).  

Dessutom användes en kortare elevnära text (från materialet WIP, Wolff, 2015) på 
ca 250 ord som eleverna läste högt; avsnitt 1 i häftet Lukas födelsedag, som en del 
av pre- och posttest. Högläsningen av texten spelades in och antal läsfel, 
självkorrigeringar och lästid mättes i syfte att kunna jämföra före och efter 
insatsen. Vad gäller textläsningen är såväl reliabiliteten som validiteten låg då det 
inte är ett normerat test och tillvägagångssättet är utformat av oss vilket gör det 
svårt att jämföra med andra liknande test.  

I själva interventionsinsatsen, som byggde på metoden upprepad läsning, 
användes en del av träningsmaterialet WIP (Wolff, 2015). WIP består av tre delar, 
varav en är upprepad läsning och således den del vi använde oss av i studien. 
Denna del består av läshäften som tränar läsflyt och läshastighet. Läslistor med 
ord och nonsensord utifrån Wendicks material användes för att träna 
avkodningen (Wendick, 2016).  

En webbaserad enkät användes efter interventionen där eleverna ur 
interventionsgruppen fick möjlighet att tycka till om lästräningen och metoden 
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som sådan. Validiteten i enkäten stärktes av att frågorna hade fasta svarsalternativ 
i form av Likertskalor, vilket underlättade analysarbetet. Validiteten stärktes även 
av att enkäten var digital, vilket reducerade risken för socialt önskade svar. 

För att bekanta oss med metoden upprepad läsning tränades den genom en 
pilotstudie med två elever som ej ingick i studien. Piloteleverna, en på varje skola, 
fick genomföra både testen och träna med materialet för att vi skulle få veta hur 
detta fungerade i praktiken, samt få en viss vana i användandet av dessa. Enkäten 
provades ut genom att piloteleverna fick besvara frågorna där fokus lades på 
förståelsen av frågeställningar och svarsalternativ samt på hur enkäten kunde 
delges digitalt och för att säkerställa anonymiteten. Genom att göra en pilotstudie 
ökade validiteten då vi säkerställde likvärdigheten i upplägget och minimerade 
felkällor. 
 

3.4 Procedur 
 
Innan studien påbörjades fick rektorer och undervisande lärare information och 

förfrågan om att delta. Elever tillfrågades och vårdnadshavare gav skriftligt 
samtycke för deltagande (se missivbrev, bilaga 1). Inför interventionen utformade 

vi ett upplägg för varje träningspass för att utförandet skulle ske på ett så 

likvärdigt sätt som möjligt. Vi utarbetade mallar för diagram som användes för att 
visualisera resultaten för lästid, läsfel samt självkorrigeringar. Vi kom även 

överens om vilka texter som skulle användas i träningen.  

 
Interventionen inleddes med ett pretest för att kartlägga elevernas avkodning och 

läsflyt. Läsförmågan testades genom läslistor för att kunna jämföra korrekthet, 

hastighet och läsflyt före och efter interventionen. Även läsning av text testades 
för detta ändamål. I den mättes hur många sekunder det tog för eleven att läsa 

texten, hur många läsfel som uppstod samt hur många gånger eleven korrigerade 

sin läsning.  
 

Därefter inleddes insatsen med lästräning genom en-till-en undervisning med de 

elever som ingick i interventionsgruppen, ca 20 minuter varje skoldag under två 
veckor, vilket innebar att eleverna fick tio tillfällen var. Träningen bestod av 

metoden upprepad läsning, där eleven läste både ordlistor och ett textstycke högt 

för någon av oss upprepade gånger. Varje tillfälle påbörjades genom att eleven 
läste en läslista. Svårighetsgraden på läslistan bestämdes utifrån ett 

kartläggningstest som gjordes vid första interventionstillfället eftersom elevernas 

svårigheter varierade. Läslistan lästes först lodrätt för att sedan läsas vågrätt. Vi 
följde läsningen med en läspenna. Vid fel uttal eller läsning förflyttades inte 

pennan till ett nytt ord utan eleven fick läsa ordet tills vi var nöjda med uttalet och 

förflyttade först då pennan. Därefter lästes ett avsnitt ur läshäften från WIP. Vi 
gav feedback på läsningen och eleven fick rita in staplar för antalet läsfel, 

korrigeringar och prosodifel samt en stapel för tiden som det tog att läsa stycket i 

en tabell. Därefter läste eleven återigen texten och målade nya staplar över antalet 
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läsfel och tid. Resultaten efter de två läsningarna diskuterades tillsammans med 

eleven för att utvärdera och synliggöra elevens resultat samt eventuella utveckling. 

På grund av frånvaro lades en extra dag in i planeringen för att säkerställa att 
samtliga deltagare fick samma antal träningstillfällen. Under samma period hade 

den väntande kontrollgruppen vanlig klassrumsundervisning, för att i ett senare 

skede erbjudas samma lästräning.  
 

Efter träningsperioden testades eleverna på nytt med samma test för att kunna 

jämföra resultaten från de två grupperna utifrån pre- och posttesten. En 
självskattningsenkät för att fånga hur eleverna skattar interventionen med 

upprepad läsning användes i samband med posttesterna med eleverna i 

interventionsgruppen. 
 

3.5 Bearbetning och analys av data 
 
Vid analysen av interventionen användes en kvantitativ metod, där resultaten i 

pre- och posttesterna jämfördes mellan de båda grupperna för att mäta eventuella 

skillnader i läsflytet på ord- och textläsningen. Vid analysen studerades och 

jämfördes medelvärden, differenser och standardavvikelser på individ- och 

gruppnivå. Resultaten redovisades med hjälp av stapeldiagram samt 

tabellöversikt. I bearbetning och analys av enkäten användes Likertskalornas 

kategorier då endast frågor med slutna svar ingick. Det underlättade kodningen 

och databearbetningen och minimerade dessutom felkällor. I analysen 

undersöktes och sammanställdes elevernas enkätsvar och resultatet redovisades 

genom stapeldiagram.  

 

3.6 Etiska överväganden 
 
Studiens grund vilade på de forskningsetiska principerna: informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Detta 
innebär att alla berörda av studien gavs information om studiens syfte, att alla 
personuppgifter och namn, såsom kommun, skola och elev var avidentifierade, att 
deltagarna under hela studiens gång hade möjlighet att avbryta samt att 
deltagarna hade rätt att ta del av resultatet om så önskades. Allt insamlat material 
har behandlats aktsamt så att obehöriga inte kunnat ta del av detta samt förvarats 
i enlighet med universitetets riktlinjer för datahantering.  
 
Studien genomfördes på skolor med ett individinriktat arbetssätt och därför var 
det inget ovanligt eller utmärkande att eleverna gick ifrån ordinarie undervisning. 
Enligt LGR 11 (Skolverket, 2011) har skolan ett ansvar för att tillgodose elevers 
olika förutsättningar och behov vilket betyder att elever har rätt till den 
undervisning de behöver och att undervisningen därför måste utformas på olika 
sätt. Särskilt ansvar har skolan för de elever som är i svårigheter. Utifrån detta 
anser vi att det var motiverat för vår studie att tillämpa ett upplägg i form av en-
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till-en undervisning. Kontrollgruppen erbjöds samma lästräning efter studien, 
eftersom insatsen kan ge positiv effekt på läsningen och det då vore oetiskt att inte 
ge även denna gruppl en liknande möjlighet (Dahmström, 2011).  
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4. Resultat 
 
Resultaten av pre- och posttesterna samt enkätsvaren redovisas utifrån studiens 

två frågeställningar. Resultaten presenteras både på individ- och gruppnivå i form 

av tabell och diagram. I tabellen redovisas resultat och differens/skillnad (+/-) i 

resultat med medelvärde (M), och standardavvikelse (SD). 

 

4.1. Resultat på pre- och posttest 
 
Vilken effekt ger en två veckors intensiv träning med upprepad läsning på 
läsflytet hos elever med läs- och skrivsvårigheter på högstadiet?   
 
Testresultaten för interventionsgruppen (Elev 1-10) och kontrollgruppen (Elev 11-

19) redovisas var för sig i löpande text samt i diagram. I texten jämförs eventuella 

samband mellan grupperna. Resultat för textläsningen presenteras dessutom i en 

översiktlig tabell. 

 

4.1.1 Avläsning Ord 
 
Resultatet i Figur 1 visar antal rätt lästa ord för varje elev på pre- och posttest i 

interventionsgruppen. Sju av tio elever i interventionsgruppen har förbättrat sina 

resultat på testet Avläsning - Ord (avkodningsförmågan mätt i tid och korrekthet). 

Av de resterande eleverna i interventionsgruppen har två elever försämrat sina 

resultat (Elev 1 och Elev 8). En elev har oförändrat resultat i pre- och posttest 

(Elev 9). Observeras bör att resultaten för dessa elever redan i utgångsläget är 

högre än de andras på pretestet och att dessa elever istället har förbättrat sin 

läshastighet (se Figur 3). Medelvärdet förbättrades märkbart och spridningen 

minskade i gruppen på posttestet. 
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Figur 1. LS Avläsning - Ord, Antal rätt lästa ord. Interventionsgrupp 

 
Resultatet i Figur 2 visar antal rätt lästa ord, i testet Avläsning – Ord, för varje 

elev på pre- och posttest i kontrollgruppen där endast två elever har förbättrade 

resultat (Elev 16 och Elev 18). Medelvärdet för gruppen minskade och spridningen 

inom gruppen ökade. 

Figur 2. LS Avläsning - Ord, Antal rätt lästa ord. Kontrollgrupp 

Sammanfattningsvis var kontrollgruppens medelvärde för detta test alltså högre 

på pretestet men lägre än interventionsgruppens medelvärde på posttestet. Enligt 

våra resultat har därmed interventionsgruppen förbättrat sin läsning av ord mer 

än kontrollgruppen. 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev 10 medel SD

pretest 45 28 36 41 32 30 29 44 36 37 35,8 5,8

posttest 40 33 38 44 39 39 32 43 36 43 38,7 3,9
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Resultatet i Figur 3 visar lästiden i sekunder, i testet Avläsning – Ord, för varje 

elev på pre- och posttest i interventionsgruppen. Sju av tio elever i 

interventionsgruppen har förbättrat sin lästid på lästestet Avläsning - Ord. En elev 

har nästintill halverat sin lästid (Elev 1). Resultaten visar att interventionsgruppen 

i snitt har förbättrat sin läshastighet, vilket betyder att eleverna behöver mindre 

tid för att avkoda läslistan. Spridningen inom gruppen har minskat vilket betyder 

att allas resultat i gruppen har närmat sig medelvärdet. 

Figur 3. LS Avläsning - Ord, Läshastighet. Interventionsgrupp 
 
Resultatet i Figur 4 visar lästiden i sekunder, i testet Avläsning – Ord, för varje 

elev på pre- och posttest i kontrollgruppen. I kontrollgruppen har fyra elever av 

nio förbättrat sin läshastighet. En elev behövde markant längre tid för att läsa 

läslistan (Elev 11). Kontrollgruppens medelvärde har vid posttestet ökat vilket 

innebär att läshastigheten har försämrats. Spridningen inom gruppen har ökat 

vilket betyder att några elevers resultat skiljer sig märkbart från medelvärdet (Elev 

11, Elev 12, Elev 13 och Elev 15).  

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev 10 medel SD

Pretest 189 84 174 171 80 120 272 135 152 127 150,4 53,2

Posttest 97 95 181 131 95 96 245 91 117 116 126,4 47,2
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Figur 4. LS Avläsning - Ord, Läshastighet. Kontrollgrupp 

 
Vad gäller läshastigheten, visar alltså även detta test att interventionsgruppen gått 

framåt men kontrollgruppen bakåt. 

 
Resultatet i Figur 5 visar läskvoten, i testet Avläsning – Ord, för varje elev på pre- 

och posttest i interventionsgruppen. Läskvot är det värde som utvinns genom att 

antalet rätt lästa ord divideras med tiden det tar att läsa läslistan. Alla elever i 

interventionsgruppen har förbättrat sin läskvot utom en elev vars läskvot är 

oförändrad (Elev 3). Elev 1, Elev 6 och Elev 8 visar på störst förbättring, där Elev 1 

dock har fler läsfel i posttestet men har halverat sin lästid, och Elev 6 och Elev 8 

har gjort framsteg med att både läsa korrekt och med förbättrad läshastighet. 

Både medelvärdet och spridningen i gruppen har ökat markant. 

Elev 11 Elev 12 Elev 13 Elev 14 Elev 15 Elev 16 Elev 17 Elev 18 Elev 19 medel SD

Pretest 160 101 114 155 296 141 137 205 141 161,1 55,2

Posttest 213 98 82 158 304 147 134 168 171 163,9 61,8
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Figur 5. LS Avläsning - Ord, Läskvot. Interventionsgrupp 

 
Resultatet i Figur 6 visar läskvoten, i testet Avläsning – Ord, för varje elev på pre- 

och posttest i kontrollgruppen. I kontrollgruppen har två elever förbättrat sin 

läskvot (Elev 13 och Elev 18) medan sju elevers läskvot har försämrats, dock ligger 

tre av dessa resultat endast ett värde under pretestet (Elev 14, Elev 15 och Elev 17). 

Medelvärdet har minskat och spridningen har ökat i gruppen gällande läskvoten.   

 
Figur 6. LS Avläsning - Ord, Läskvot. Kontrollgrupp. 

 
Totalt sett, var kontrollgruppens medelvärde på pretestet högre än 

interventionsgruppens. Vid posttestet har interventionsgruppen ökat sitt 

medelvärde medan kontrollgruppens medelvärde har minskat. Differensen av 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev 10 medel SD

Pretest 24 33 21 24 28 25 11 32 24 29 25,1 5,9

Posttest 41 35 21 33 41 40 13 47 31 37 33,9 9,7
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läskvotens medelvärden har ökat mellan grupperna från pre- till posttest. 

Interventionsgruppens medelvärde har ökat med mer än en standardavvikelse. 

Samtliga elever i interventionsgruppen har en förbättrad läskvot vid posttest i 

jämförelse med kontrollgruppens två elever (Elev 13 och Elev 18). 

 

4.1.2 Avläsning Nonsensord 

 
Resultatet i Figur 7 visar antalet rätt lästa nonsensord för varje elev på pre- och 

posttest i interventionsgruppen. I posttestet Avläsning- Nonsensord har åtta av tio 

elever fler antal rätt lästa ord jämfört med pretestet. Elev 3 har gjort den största 

förbättringen med elva fler korrekt lästa ord. Medelvärdet och spridningen har 

ökat. 

 
Figur 7. LS Avläsning - Nonsensord, Antal rätt lästa ord. Interventionsgrupp. 

 
Resultatet i Figur 8 visar antal rätt lästa nonsensord för varje elev på pre- och 

posttest i kontrollgruppen. Två elever har förbättrat sina resultat (Elev 14 och Elev 

18) medan sex elever har ett minskat antal rätt. En elevs resultat är oförändrat 

(Elev 17). Medelvärdet har minskat men spridningen för gruppen har ökat, vilket 

betyder att spridningen av elevernas resultat i jämförelse med medelvärdet har 

ökat. 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev 10 medel SD

Pretest 41 35 33 40 37 44 38 48 35 48 39,9 5,1

Posttest 43 40 44 45 40 47 47 49 27 48 43 6,1
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Figur 8. LS Avläsning - Nonsensord, Antal rätt lästa ord. Kontrollgrupp. 

 
Kontrollgruppens medelvärde var högre på antal rätt lästa nonsensord jämfört 

med interventionsgruppens medelvärde vid pretestet men lägre på posttestet. 

Interventionsgruppen har alltså förbättrat sina resultat medan kontrollgruppens 

resultat har försämrats. 

 
Resultatet i Figur 9 visar lästiden för testet Avläsning – Nonsensord för varje elev 
på pre- och posttest i interventionsgruppen. Alla elever i interventionsgruppen 
förutom en elev har förbättrat sin läshastighet av nonsensorden på posttestet, 
dock har denna elev alla rätt på antal rätt lästa ord (Elev 8). Medelvärdet har 
förbättrats markant och spridningen har minskat för gruppen.

Elev 11 Elev 12 Elev 13 Elev 14 Elev 15 Elev 16 Elev 17 Elev 18 Elev 19 medel SD

Pretest 39 45 40 42 36 48 49 44 40 42,6 4,1

Posttest 38 41 36 43 31 47 49 46 39 41,1 5,4
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Figur 9. LS Avläsning - Nonsensord, Läshastighet. Interventionsgrupp. 

 
Resultatet i Figur 10 visar lästiden för testet Avläsning – Nonsensord för varje elev 

på pre- och posttest i kontrollgruppen. Mer än hälften av kontrollgruppens elever 

har förbättrat sin läshastighet på nonsensorden. En elev i kontrollgruppen har 

försämrat läshastigheten mest med mer än en minut extra på posttestet (Elev 11). 

Medelvärdet har försämrats och spridningen har ökat inom gruppen.   

 
Figur 10. LS Avläsning - Nonsensord, Läshastighet. Kontrollgrupp. 

 
Medelvärdet för läshastigheten för Avläsning - Nonsensord var högre för 

interventionsgruppen än för kontrollgruppen på pretestet men vid posttestet var 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev 10 medel SD

Pretest 172 66 112 139 65 86 156 79 140 83 109,8 37,3

Posttest 122 64 99 64 46 71 133 83 103 57 84,2 27,5
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Pretest 115 71 59 116 199 95 72 134 75 104,0 41,2

Posttest 179 60 49 110 169 101 75 118 99 106,7 42,0
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förhållandet omvänt, vilket betyder att interventionsgruppen har förbättrat sin 

lästid medan kontrollgruppens lästid istället har ökat. 

 

Resultatet i Figur 11 visar läskvoten för testet Avläsning – Nonsensord för varje 

elev på pre- och posttest i interventionsgruppen. Resultatet visar att nio av tio 

elever har förbättrat sitt resultat vad gäller läskvoten. För merparten av eleverna 

är ökningen markant. För tre av dessa elever är ökningen extra framträdande 

(Elev 4, Elev 5 och Elev 10). I testet nonsensord har Elev 4 gjort den största 

positiva utvecklingen genom att både läsa fler korrekta ord samt minska sin lästid 

med mer än hälften på posttestet, vilket resulterar i en markant ökning av 

läskvoten. Resultatet av antal rätt lästa ord och läshastigheten gör att Elev 8 även 

här har det avvikande resultatet. Trots att Elev 8 läser ett ord mer korrekt har 

läskvoten försämrats eftersom lästiden ökat med fyra sekunder. Medelvärdet 

ökade markant för gruppen. Spridningen inom gruppen ökade också en aning. 

 
 

Figur 11. LS Avläsning - Nonsensord, Läskvot. Interventionsgrupp. 

 
Resultatet i Figur 12 visar läskvoten för testet Avläsning – Nonsensord för varje 

elev på pre- och posttest i kontrollgruppen. Fyra elever från kontrollgruppen har 

ökat sin läskvot. Störst tillbakagång står Elev 11 och Elev 19 för. Sammanlagt har 

fyra elever från kontrollgruppen en lägre läskvot på posttestet jämfört med 

pretestet och Elev 15 har oförändrat resultat. Medelvärdet har minskat och 

spridningen inom gruppen har ökat. 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev 10 medel SD

Pretest 24 53 29 29 57 47 24 60 25 57 40,5 14,7

Posttest 35 63 44 70 87 66 35 59 26 84 56,9 20,0
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Figur 12. LS Avläsning - Nonsensord, Läskvot. Kontrollgrupp. 

 
Här visar således våra resultat att interventionsgruppen har ökat medelvärdet för 

läskvoten (från 40.5 till 56.9) medan kontrollgruppens medelvärde har minskat 

(från 47.0 till 45.4). 

 

4.1.3 Läsning av text 
 
Resultatet i Figur 13 visar antal läsfel i läsning av text för varje elev på pre- och 

posttest i interventionsgruppen. Resultaten visar att antalet läsfel har minskat 

eller är oförändrat för samtliga elever i interventionsgruppen. Minskningen är 

maximal för två elever, då de inte har något läsfel alls i posttestet (Elev 6 och Elev 

8). Ytterligare tre elever har minskat antalet läsfel med åtminstone hälften (Elev 2, 

Elev 3 och Elev 9). Medelvärdet har förbättrats markant och spridningen mellan 

gruppmedlemmarna har minskat. 

Elev 11 Elev 12 Elev 13 Elev 14 Elev 15 Elev 16 Elev 17 Elev 18 Elev 19 medel SD

Pretest 34 63 67 37 18 50 68 33 53 47,0 16,5

Posttest 21 68 73 39 18 47 65 39 39 45,4 18,6
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Figur 13. Läsning av text, Lukas födelsedag, ca 250 ord (WIP). Antalet läsfel. Interventionsgruppen.  

 
Resultatet i Figur 14 visar antal läsfel i läsning av text för varje elev på pre- och 

posttest i kontrollgruppen. I kontrollgruppen har fyra elever förbättrat eller 

oförändrat resultat medan fem elever har fler läsfel i posttest jämfört med 

pretestet. Medelvärdet har försämrats och spridningen inom gruppen har ökat.   

Figur 14. Läsning av text, Lukas födelsedag, ca 250 ord (WIP). Antalet läsfel. Kontrollgruppen. 

 

Resultatet i Figur 15 visar läshastigheten i läsning av text för varje elev på pre- och 

posttest i interventionsgruppen. Resultatet visar att samtliga elever i 

interventionsgruppen har förbättrat sina lästider utom en elev (Elev 5). 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev 10 medel SD

Pretest 2 7 12 2 5 10 9 8 12 2 6,9 3,8

Posttest 2 3 3 2 3 0 7 0 6 2 2,8 2,1
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Medelvärdet gällande läshastigheten har förbättrats märkbart och spridningen 

har ökat en aning inom denna grupp.   

 
Figur 15. Läsning av text, Lukas födelsedag (WIP). Läshastighet. Interventionsgrupp. 

 
Resultatet i Figur 16 visar läshastigheten i läsning av text för varje elev på pre- och 

posttest i kontrollgruppen. Resultatet visar att samtliga elever i kontrollgruppen 

har förbättrat sin läshastighet utom en elev (Elev 11). Medelvärdet gällande 

läshastigheten för gruppen har förbättrats märkbart och spridningen har minskat 

en aning inom denna. 

Figur 16. Läsning av text, Lukas födelsedag, (WIP). Läshastighet. Kontrollgrupp.  
 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9
Elev
10

medel SD

Pretest 161 137 184 141 116 137 194 191 162 155 157,8 24,6

Posttest 137 90 177 125 136 111 158 180 161 149 142,4 27,1
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Elev 11 Elev 12 Elev 13 Elev 14 Elev 15 Elev 16 Elev 17 Elev 18 Elev 19 medel SD

Pretest 122 147 138 148 192 150 164 143 204 156,4 24,7

Posttest 135 121 102 142 180 142 159 135 177 143,7 23,7
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Resultaten i Figur 15 och Figur 16 visar därmed att medelvärdet för båda 

grupperna har minskat men ökningen från pre- till posttest var större för 

interventionsgruppen, som i utgångsläget hade ett högre medelvärde och vid 

postestet ett lägre än kontrollgruppen.   

 
Sammantaget visar Tabell 1 att samtliga elever i interventionsgruppen har 

förbättrat eller oförändrat resultat på antal rätt lästa ord, och att de elever som har 

oförändrat resultat ändå har förbättrat sin lästid. Elev 2, som redan vid första 

lästillfället hade en av de bästa lästiderna, har förbättrat sin lästid mest med 47 

sekunder på posttestet och även minskat antalet läsfel med fyra. Elev 6 och Elev 8 

har gjort de största förbättringarna gällande läsfel, då de minskat med 8 

respektive 10 läsfel, vilket gör att de läser texten helt utan läsfel vid posttestet. 

Elev 3 har också gjort en förbättring gällande antal läsfel med en minskning på nio 

ord. Dessa tre elever har alla även haft en förbättring vad gäller lästiden (Elev 3, 

Elev 6 och Elev 8). Elev 5 har försämrat sin lästid men har då två färre läsfel.   

I kontrollgruppen är spridningen i läsfel och lästid inte lika stor som i 

interventionsgruppen. Tre elever i kontrollgruppen har förbättrat sina resultat för 

såväl antal rätt utlästa ord som för lästid (Elev 12, Elev 14 och Elev 18). Elev 19 har 

samma antal korrekt utlästa ord i pre- och posttest men läser 27 sekunder 

snabbare i posttestet. Fyra elever har försämrat sina resultat för antal rätt utlästa 

ord men samtidigt förbättrat sin lästid (Elev 13, Elev 15, Elev 16 och Elev 17). Elev 

11 har ett försämrat resultat i posttestet jämfört med pretestet både när det gäller 

antal korrekt utlästa ord och lästid.    

Genomsnittligt har båda grupperna förbättrat sin lästid från pre- till posttest. När 

det gäller antal rätt lästa ord har medelvärdet i interventionsgruppen förbättrats 

(från 6,9 till 2,8) medan kontrollgruppens medelvärde har försämrats (från 3,8 till 

4,3). 
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Tabell 1 Test, Textläsning  

  
Grupp- och individnivå  

    Läsfel  Tid i sekunder  
  Elev  Pre-

test  
Post-
test  

+/-  Pre-
test  

Post-test  +/-  

Interventionsgrupp  
  
N=10  

1  2  2  0  161  137  -24  
2  7  3  -4  137  90  -47  
3  12  3  -9  184  177  -7  
4  2  2  0  141  125  -16  
5  5  3  -2  116  136  20  
6  10  0  -10  137  111  -26  
7  9  7  -2  194  158  -36  
8  8  0  -8  191  180  -11  
9  12  6  -6  162  161  -1  
10  2  2  0  155  149  -6  
S:a  69  28  -41  1578  1424  -154  
M  6.9  2.8  -4.1  157.8  142.4  -15.4  
SD  3.8  2.1  3.7  24.6  27.1  18.0  

Kontroll  
grupp  
  
N=9  

11  4  7  3  122  135  13  
12  5  3  -2  147  121  -26  
13  5  6  1  138  102  -36  
14  4  3  -1  148  142  -6  
15  4  8  4  192  180  -12  
16  3  4  1  150  142  -8  
17  2  3  1  164  159  -5  
18  5  3  -2  143  135  -8  
19  2  2  0  204  177  -27  
S:a  34.2  38.7  5.4  1408  1293  -115  
M  3.8  4.3  0.6  156.4  143.7  -12.8  
SD  1.1  2.0  1.9  24.7  23.7  13.9  

 

Avslutningsvis kan alltså noteras att kontrollgruppen genomgående hade ett 

bättre resultat på pretesterna. Efter interventionen har interventionsgruppen visat 

en större utveckling och ett bättre resultat i jämförelse med kontrollgruppen vid 

posttester av samtliga faktorer som mätts i testen Avläsning - Ord, Avläsning - 

Nonsensord samt vid textläsning. 
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4.2 Resultat av enkätundersökningen 
 
Nedan presenteras resultaten av den självskattningsenkät eleverna i 
interventionsgruppen gjorde efter träningsperioden med upprepad läsning. 
Resultaten redovisas utifrån de frågor och Likertskalor som användes i enkäten. 
Jämförelser mellan elevers specifika testresultat och enkätsvar är ej möjliga då 
eleverna var anonyma vid besvarandet av enkäten. 

 
Hur skattar eleverna interventionen med upprepad läsning? 
 
Enkätresultaten visar att merparten av eleverna i interventionsgruppen tycker att 
det är bra att gå ifrån lektionen för att lästräna (Figur 17). Tre elever svarar att det 
är mycket bra och sex elever att det är bra, medan endast en elev anser att det inte 
är bra. Nio av tio elever tycks alltså vara positivt inställda till att gå ifrån lektionen 
för att lästräna. 
 

 
Figur 17. Vad tycker du om att gå ifrån lektionen för att lästräna? 

 
Alla elever utom en tycker att det är bra att intensivträna läsning varav två elever 
tycker att det är mycket bra (Figur 18). Nio av tio elever tycker således att det är 
positivt att intensivträna läsning medan en elev inte alls är positiv. 
 
 
 



 

  29  
 

    
 

 
Figur 18. Vad tycker du om att intensivträna läsning? 

 
Sju elever tycker att metoden upprepad läsning är bra, varav två svarar “mycket 
bra” (Figur 19). Övriga tre elever tycker inte att metoden är bra, varav en elev 
svarar “inte alls bra”. Trots att spridningen mellan elevsvaren är större vad gäller 
denna fråga, är merparten positiv till metoden. 
 
 

 
 

Figur 19. Vad tycker du om metoden upprepad läsning? 

 
Samtliga elever tycker att de har lärt sig något i lästräningen (Figur 20). En elev 
anser sig ha lärt sig lite medan sju elever svarar att de har lärt sig mycket och två 
elever att de har lärt sig väldigt mycket. 
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Figur 20. Tycker du att du har lärt dig något i lästräningen? 

 
Alla elever tycker att deras läsning har förbättrats i någon mån (Figur 21). Två 
elever svarar att läsningen har förbättrats lite medan sex elever anser att deras 
läsning har förbättrats mycket och två elever svarar väldigt mycket. 
 
 
 

 
Figur 21.  Tycker du att din läsning har förbättrats? 

 
På frågan huruvida eleverna känner sig säkrare på läsning svarar en elev “lite 
säkrare”, sex elever “mycket säkrare” och tre elever “väldigt mycket säkrare” 
(Figur 22). Med andra ord innebär detta att alla elever känner sig säkrare på 
läsning efter interventionen. 
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Figur 22. Känner du dig säkrare på läsning efter träningsperioden? 

 
Sammanfattningsvis visar resultaten av enkäten att nio av tio elever är positiva till 
att gå ifrån lektionen för att intensivträna läsning medan sju av tio tycker att 
metoden upprepad läsning är bra eller mycket bra. Samtliga elever tycker att de 
har lärt sig något av interventionen och att de i olika grad har förbättrat sin 
läsförmåga och känner sig säkrare på sin läsning. 
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5. Diskussion 
 
I diskussionen förs ett resonemang kring studiens resultat med utgångspunkt i 
studiens syfte och forskningsfrågor, kopplat till tidigare forskning. Sedan följer en 
metoddiskussion. Därefter diskuteras studiens reliabilitet och validitet, till sist 
följer studiens slutsats.   
 

5.1 Resultatdiskussion 
 
I studien undersöktes vilken effekt en två veckors intensiv träning med upprepad 
läsning ger på läsflytet hos elever med lässvårigheter på högstadiet samt hur 
eleverna skattar interventionen med upprepad läsning.  
 
Vår studie påvisar att en kort intensiv intervention med upprepad läsning på ord- 
och textnivå har gynnat läsflytet med avseende på korrekthet och läshastighet, då 
det föreligger en skillnad i resultat mellan interventions- och kontrollgruppen. 
Interventionsgruppens läsning av ord förbättrades vad gäller antal rätt lästa ord 
och läshastighet. Spridningen vad gäller antal rätt lästa ord och läshastighet av 
ord har dessutom minskat inom denna grupp (interventionsgruppen), vilket är 
positivt då det betyder att eleverna har svarat bra på interventionen. Samtliga 
elever i interventionsgruppen förbättrade antingen både läshastighet och antal 
rätt lästa ord eller åtminstone en av dessa faktorer. Detta tolkar vi som att alla 
eleverna i interventionsgruppen har gjort en positiv utveckling mot att få ett 
förbättrat läsflyt. 
 
Även i testen för nonsensord har medelvärdet för interventionsgruppen 
förbättrats för såväl antalet rätt lästa ord som för läshastigheten. Denna 
förbättring kan visa på att eleverna har utvecklat såväl sin ortografiska lässtrategi, 
vilket innebär att snabbt kunna känna igen ord, som sin fonologiska strategi, 
vilket är en viktig strategi när man möter nya ord (Høien & Lundberg, 2013). Dock 
är spridningen något större för antal rätt lästa nonsensord men mindre när det 
gäller läshastigheten. Två elever förbättrade läsningen av nonsensord avsevärt, 
vilket alltså betyder att deras fonologiska läsförmåga utvecklades markant under 
interventionens två veckor. Däremot fanns två andra elever som visade på liten 
eller ingen tydlig förbättring vad gäller läsning av nonsensord. Sammanslaget 
visar dessa resultat på att en intensiv träningsperiod är av nytta för de flesta 
elever, i enlighet med vad Alatalo (2016), Fälth (2013), Slavin et al. (2009) och 
Wolff (2011), hävdar, men även kanske att en och samma metod inte passar alla 
elever (Lundberg & Herrlin, 2005). Dessutom antyder det faktum att eleverna har 
utvecklats mer i avläsning av nonsensord jämfört med avläsning av ord, att även 
äldre elever kan ha bristande avkodningsförmåga och gynnas av att få träna denna 
(Myrberg, 2007; Rasinski, 2012).   
 
De förbättrade resultaten i både korrekthet och lästid genererade även ett 
förbättrat medelvärde för läskvoten för interventionsgruppen. Spridningen har 
minskat både vad gäller antal rätt lästa ord och i läshastighet för 
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interventionsgruppen, medan spridningen däremot har ökat för dessa delar vad 
gäller kontrollgruppen. Detta tyder på att den strukturerade träningen av läslistor, 
där automatiseringen av avkodning övas, har gett positiv effekt för 
interventionsgruppen, vilket också ligger i linje med vad Fälth et al. (2015) 
framhåller.    
 
Våra resultat visar alltså på att en kort intensiv intervention med upprepad 
läsning på ord- och textnivå kan gynna läsflytet för elever på högstadiet med 
avseende på korrekthet och läshastighet. Svensson (2012) betonar att fokus i 
högre skolstadier dock bör vara kompensation istället för färdighetsträning. 
Dessutom visar tidigare forskning att det bästa för elever med lässvårigheter är att 
läsinsatserna sätts in i de tidiga skolåren (Skolinspektionens rapport 2014:06; 
Wolff, 2011). Detta kan således innebära en stor risk för att elever på högstadiet 
inte får den träning de behöver för att komma vidare i sin läsutveckling och att 
utvecklingen i värsta fall avstannar. Då våra resultat tyder på att träning av 
läsflytet har positiv effekt även för äldre grundskoleelever, innebär det att det 
förmodligen inte är för sent att erbjuda elever på högstadiet läsinsatser i form av 
färdighetsträning, vilket också poängteras av både Myrberg (2007) och Rasinski 
(2012). Jämväl äldre elever som kämpar med sin läsning kan således påverkas 
positivt av träning.  
 
SBU:s utvärdering (2014) av olika läsinsatser visade att strukturerad fonem-
grafemträning är effektivt för att förbättra bland annat avkodning och läshastighet 
vilket vår och flertalet andra studieresultat bekräftar (Fälth, 2013; Fälth et al., 
2015; Høien & Lundberg, 2013; Myrberg, 2007; Samuels, 1997; Wolff, 2010). 
Myrberg (2007) menar att upprepad högläsning av läslistor är en bra metod vid 
sidan av textläsning. Vår läsinsats, som innebar att eleverna lästränade genom att 
både läsa läslistor och text högt upprepade gånger, ligger i linje med Myrbergs 
(2007) riktlinjer om en god metod. Vår studie tyder på att eleverna kan gynnas av 
träning genom denna kombination. En annan viktig del i metoden med upprepad 
läsning är responsen från läraren som bidrar positivt till både läsutvecklingen, 
självförtroendet och attityden till läsning (Alatalo, 2016; Edefors & Lideberg, 
2010; Hylén, 2016; Sandlund, 2016). Även detta kan utläsas i våra resultat då 
eleverna, utifrån lärarresponsen i kombination med att träna samma stycke 
upprepade gånger, fick upp både sitt läsflyt gällande korrekthet och hastighet och 
sin medvetenhet kring sin egen läsutveckling.    
 
Metoden upprepad läsning, bestående av läslistor i kombination med läsning av 
text, gav god effekt på den ortografiska ordavkodningen, med utslaget att eleverna 
läser mer korrekt och med en högre hastighet än tidigare, vilket stödjer tidigare 
studier, såsom Fälth et al. (2015) samt Høien och Lundberg (2013). En elev i 
interventionsgruppen svarade mindre bra på intensivträningen jämfört med de 
andra. Detta kan bero på flera olika faktorer, till exempel större lässvårigheter i 
jämförelse med de andra, att metoden inte uppskattades eller passade alternativt 
en negativ attityd till läsning. Dock förbättrades resultatet markant för denna elev 
gällande nonsensord, vilket kan indikera att eleven inte har nått fullgod 
ortografisk ordavkodning, som, enligt Høien och Lundberg (2013) är 
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grundläggande för läsförmågan. Likaså förbättrade samma elev sin textläsning, 
både vad gäller antal rätt lästa ord och läshastighet, vilket skulle kunna tyda på att 
den textuella kontexten kan underlätta och hjälpa läsaren för läsaren att känna 
igen och läsa ut ord (Martin-Chang et al., 2007; Therrien & Kubina, 2006, Flynn 
et al., 2011).  
 
Interventionsgruppens goda resultat i posttestet kan alltså bero på flera olika 
faktorer såsom den intensiva lästräningen (Alatalo, 2016; Fälth, 2013; Myrberg, 
2007), uppmärksamheten av en vuxen (Imsen, 1999; Jenner, 2004), förväntan av 
en vuxen (Skaalvik & Skaalvik, 2015), eller så kan det vara kopplat direkt till den 
feedback och de synliga framsteg som eleverna gjorde vid varje läsning 
(Covington, 1992, 2000; Wiliam, 2010; Stanovich, 1986; Druid Glentgow, 2006). 
Träningsinslaget med upprepad läsning av läslistor och text, kan sannolikt ha 
motiverat eleverna till ökad hastighet och precision i sin läsning. Att intensivt 
träna fonem-grafemkoppling i kombination med adekvat feedback och 
uppmuntran från vår sida kan också vara bidragande faktorer som förklarar 
elevernas framsteg vad gäller läshastighet och korrekthet i avkodningen, vilket 
stämmer överens med tidigare studier som Myrberg (2007) eller Alatalo (2016).    
 
Den positiva effekten, som studiens resultat indikerar, kan även bero på att 
eleverna är äldre och därmed redan innan interventionen hade en grundkunskap 
att bygga vidare på, i jämförelse med många andra interventionsstudier som riktar 
sig till elever i tidigare åldrar som då är i början av sin läsprocess. Ytterligare en 
förklaring kan vara att eleverna genom metoden upprepad läsning med stor 
sannolikhet även har utvecklat sin metakognitiva förmåga. Att de är mer 
medvetna om sitt eget lärande och sin egen läsutveckling, genom direkt feedback, 
visualisering genom stapeldiagram samt enkätfrågornas förväntan och fordran på 
egen reflektion, bidrar sannolikt till den positiva utvecklingen för 
interventionsgruppen.   
 
Den intensiva lästräningen, uppmärksamheten av en vuxen och förväntan av 
enkätfrågorna i sig kan alltså tänkas ha höjt elevernas metakognitiva förmåga då 
de fick möjligheten att reflektera över sin egen läsförmåga och läsutveckling, vilket 
Zimmerman (2002; 2006) menar utgör basen för lärande. Ytterligare en viktig 
faktor som stärker elevernas tilltro till sin egen förmåga är självförtroendet som 
enligt Covington (1992, 2000) och Wiliam (2010) stärks av feedback som riktar 
sig till elevernas prestation och vad som går att utveckla, vilket är en grundsten i 
metoden upprepad läsning som vår studie utgår från. Att vår feedback har gett 
positiva utslag för eleverna kan vi också utläsa av elevsvaren i enkäten. 
 
Av elevsvaren i enkäten framgår det att samtliga elever i interventionsgruppen 
tycker att deras läsförmåga har förbättrats. Dessutom känner alla att de har blivit 
säkrare på läsning. Dessa enhälliga resultat tyder på att den direkta 
lärarresponsen har haft en positiv inverkan på elevernas självförtroende vad gäller 
läsning. Detta styrker tidigare interventionsstudier som har visat att 
lärarresponsen spelar stor roll för elevernas attityd till läsning samt elevernas 
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självbild och självförtroende gällande sin egen läsförmåga (Edefors & Lideberg, 
2010; Hylén, 2016; Sandlund, 2016).  
 
Elevernas känsla av att deras läsning har förbättrats av interventionen bekräftas 
alltså av våra studieresultat, vilket skulle kunna härröras från en ökad 
metakognitiv förmåga då de tydligt kunde se sina framsteg i läsningen av texten 
genom att de själva visualiserade resultaten i form av stapeldiagram. Varje positivt 
möte med texter och läsning ger ett högre självförtroende och metakognitiv insikt 
om sin läsutveckling, samtidigt som ett negativt möte kan ge motsatt resultat 
(Skaalvik & Skaalvik, 2015). Alltså kan goda upplevelser med läsning motivera 
eleverna att klara nya mål genom att anstränga sig lite mer och vara mer modiga 
inför nästa möte med läsningen. För eleverna i interventionsgruppen har 
framstegen gett positiva läsupplevelser som i sin tur har gett bättre 
självförtroende gällande läsning, vilket även ligger i linje med Landers (2013) 
kapacitetsupplevelse, som beskriver att erfarenheterna från tidigare läsning 
påverkar förväntningen och resultatet på framtida läsning. Ytterligare en faktor att 
beakta, som kan ha påverkat resultaten i enkäten, är att eleverna genom 
intensivträningen har fått uppmärksamhet av någon som är inkännande och äkta 
och som är där för den specifika elevens skull, vilket kan ha ökat elevernas 
motivation för lästräning i studien (Imsen, 1999; Jenner, 2004). 
 

5.2 Metoddiskussion 
 
I analys och jämförelse av resultaten framkom att högstadieelever i lässvårigheter 
förbättrade sitt läsflyt genom intensiv färdighetsträning. I beaktande måste tas att 
pre- och posttest gjordes med endast två veckors mellanrum, vilket kan ha 
påverkat posttestets resultat, såtillvida att eleverna kom ihåg testet sedan förra 
gången (den så kallade testeffekten). Att interventionen har haft positivt utfall för 
interventionsgruppen stärks dock av att kontrollgruppens resultat försämrades 
från pre- till posttest. Enligt Bryman (2018) säkerställer en kontrollgrupp 
validiteten eftersom resultaten kan jämföras mellan interventions- och 
kontrollgruppen. På så sätt höjs alltså sannolikheten för att en eventuell skillnad 
mellan grupperna beror på insatsen och inte på testeffekten. Ytterligare aspekter 
att beakta är att resultaten även i viss mån kan bero på situation eller enskilda 
elevers dagsform. I beaktande bör även tas att vi, i vår studie, valde att bedöma 
elevernas läsflyt genom att mäta elevernas läsfel och lästid i ett eget designat, och 
därmed ej normerat, test vilket kan ses som en brist. Vårt upplägg i testet byggde 
dock på metoden upprepad läsning, som både är en väl erkänd och beprövad 
metod som gör det möjligt att mäta flytet i läsningen i form av korrekthet och 
hastighet (Alatalo, 2016; Myrberg, 2007; Samuels, 1997).  
 
Att gå ifrån ordinarie lektion för att träna en-till-en kan å ena sidan upplevas 
exkluderande men var å andra sidan en förutsättning för att kunna genomföra 
interventionen då den innefattade upprepad läsning av läslistor och text med 
direkt individuell feedback från lärare. Alla elever utom en skattade metoden som 
positiv och i ett vidare perspektiv kan ett intensivträningsupplägg ses som något 
som istället leder till ett inkluderande i en framtid. Genom att förbättra sin 
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läsförmåga ökar dels chansen att kunna tillägna sig kunskap som förmedlas 
genom text, dels att kunna ta större del av samhället som bygger på skriftspråklig 
kompetens (Skolverket, 2016).  Resultatet för kontrollgruppens läsning av ord och 
nonsensord visar att medelvärdet försämrades för såväl antal korrekt lästa ord 
som för lästiden. Detta medför då att även läskvoten försämrades för 
kontrollgruppen från pre- till posttest. Försämringen skulle kunna förklaras av det 
låga deltagarantalet som gör att medelvärden är direkt beroende av allas resultat 
och påverkas mycket av varje enskild elevs prestation. Dock fann vi vid analysen 
av våra resultat, att åtta av de nio eleverna i kontrollgruppen de facto hade 
försämrat sig på minst en av testens delar.  
 
Resultaten för textläsningen visar att interventionsgruppen i snitt har färre antal 
läsfel och även en förbättring av lästiden. Kontrollgruppen har också en 
förbättring av lästiden, om än inte lika stor som interventionsgruppens. I motsats 
till interventionsgruppen har kontrollgruppen dock fler läsfel vid posttestet. Att 
såväl interventions- som kontrollgruppen har en förbättrad lästid på posttestet 
kan förklaras av den korta tidsintervallen mellan testtillfällena och att eleverna 
därmed redan hade läst texten vid ett tidigare tillfälle. Detta torde medföra att 
eleverna snabbare kände igen orden i texten och även var behjälpta av kontexten 
som de kände till sedan första testtillfället. För interventionsgruppen kan 
förbättringen dessutom bero på lästräningen de fått. Att interventionsgruppen har 
färre läsfel i motsats till kontrollgruppen kan tyda på att träningen och 
lärarresponsen har medfört att interventionsdeltagarna har blivit noggrannare i 
sin läsning.    
 
Det är svårt att dra en slutsats om hur lång en läsintervention bör vara för att ha 
effekt. Fälth (2013) och Wolff (2011) menar att det är elevens behov, målet med 
interventionen och vilka färdigheter som ska tränas som bör styra interventionens 
omfattning. Skolinspektionen (2014:06) menar att insatserna ska vara så pass 
intensiva att förmågan som tränas ska hinna befästas och automatiseras. Vår 
studies längd och intensitet påverkades bland annat av skolorganisationen för 
högstadiet och elevernas tillgänglighet och möjlighet att vara frånvarande från sin 
ordinarie undervisning. Våra resultat tyder på att ett läsinterventionsupplägg som 
vårt kan ge positiv effekt vid daglig träning under tio tillfällen, och därför behöver, 
precis som Torgesen (2008) påtalar, verksamheten organiseras så att även äldre 
elever med lässvårigheter får tillgång till färdighetsträning. 
 
För att besvara forskningsfråga 2 “Hur eleverna skattar interventionen med 
upprepad läsning” föll valet på en enkät. En enkät öppnar upp för genuina svar då 
eleverna får möjligheten att svara anonymt. En svårighet som vi 
uppmärksammade var att eleverna då inte hade möjlighet att ställa frågor om 
något var oklart, vilket vi försökte kringgå med en pilotstudie där två elever, som 
inte ingick i studien i förväg, fick svara på enkäten. I och med att eleverna i vår 
studie var elever i lässvårigheter gavs möjligheten att få enkäten uppläst med 
talsyntes samt med bildstöd. En intervju med eleverna hade kunnat ge oss djupare 
svar på frågorna och även möjlighet att ge förklaringar vid eventuella oklarheteter. 
Å ena sidan skulle vi på så sätt få ett djupare och mer kvalitativt innehåll. Å andra 
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sidan skulle i sådana fall anonymiteten upphöra. Även säkerställandet av att 
eleverna inte svarade positivt för att glädja oss, i och med att vi fått en relation till 
dem under intensivperioden, skulle gå förlorat. En annan eftertanke var att det 
hade varit intressant att ha möjlighet att föra ett resonemang kring elevernas 
resultat av den intensiva lästräningen i relation till svaren i enkäten, exempelvis 
om resultat och upplevelser var sammankopplade eller om resultaten är goda men 
upplevelsen är negativ. Enkätens utformning underlättade dock analys och 
bearbetning då svaren var uppdelade i slutna frågor med en Likertskala. 
Kategoriseringen var därför redan klar innan respondenterna svarade och 
analysen kunde göras direkt kopplad till varje kategori. Detta minimerade risken 
för felkällor i enlighet med Brymans (2018) rekommendationer.  
 

5.3 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabiliteteten ökade av att interventionen genomfördes som planerat samt att 
gruppindelningen utgick från pretestets testresultat. Dock ska beaktas att 
gruppindelningen också till viss mån påverkades av skolorganisatoriska faktorer 
och av uppdelningen på var och en av skolorna. Reliabiliteteten minskade av att 
samma test användes som pre- och posttest. Syftet med detta förfarande var att 
testerna skulle vara så likvärdiga som möjligt i testsituationen för att på så sätt 
säkerställa validiteten. Fördelen var just att vi som testledare hade erfarenhet av 
testen sedan tidigare samt att eleverna mötte samma test som mätte samma sak. 
En pilotstudie gjordes med två elever för att få möjligheten att träna in oss på 
materialet och testerna men även i syfte att säkerställa likvärdigheten skolorna 
emellan och på så sätt minimera felkällor. Kontrollgruppens låga resultat på 
posttestet stärker interventionens reliabilitet då interventionsgruppens positiva 
resultat skiljer sig märkbart i jämförelse med kontrollgruppens försämrade 
resultat.    
 
För att säkerställa att studiens resultat är tillförlitligt har pre- och posttest rättats 
av oss båda. Vi har även kontrollerat att medelvärden, standardavvikelser och 
differenser har förts in korrekt i resultatsammanställningarna. För att säkerställa 
att interventionerna skulle bli så likvärdiga som möjligt gjordes en gemensam 
planering för båda skolorna. Detta innebär dock inte att likvärdigheten kan 
garanteras fullständigt eftersom interventionen skedde på två skilda skolor samt 
genomfördes av olika personer. Skiftande personligheter och erfarenheter kan 
därmed ha påverkat utfallet och resultatet kan därför bli ett annat om 
undersökningen genomförs av någon annan.   
 
Generella slutsatser utifrån resultatet kan ej göras då vår studie är liten och 
antalet deltagare är lågt. Endast en elevs resultat kan påverka medelvärdet i stor 
omfattning och därför har även standardavvikelser presenterats för att visualisera 
spridningen i gruppen.  
 

5.4 Slutsats 
 



 

  38  
 

    
 

Av vår studie kan tendensen utläsas, att även elever på högstadiet utvecklar sitt 
läsflyt genom en intensiv lästräning med upprepad läsning. Detta styrks av 
tidigare interventionsstudier (Edefors & Lideberg, 2010; Hylén, 2016; Sandlund, 
2016) som visat på likartade resultat och av tidigare forskning (Rasinski, 2012; 
Spencer & Manis, 2010) vad gäller läsflytsträning. Vår förhoppning är att vår 
studie trots dess lilla skala kan bidra med inspiration och kunskap inom detta 
område.  
 
Kunskap om metoder som tränar läsflytet, en nyckelkomponent i läsprocessen, är 
viktig för vår framtida yrkesroll som speciallärare. För att eleverna ska kunna ta 
till sig textinnehållet måste, enligt Hoover och Tunmer (2018), godtagbara nivåer 
inom både avkodning och språkförståelse nås. Läsflytet, som enligt forskare som 
Rasinski (2014) och Fälth (2013), fungerar som en bro mellan dessa två förmågor 
möjliggör på så sätt läsförståelse. Studiens resultat, som visar att elevernas läsflyt 
har förbättrats, torde därmed kanske även ha främjat elevernas läsförståelse. I och 
med att elever ofta förväntas besitta flyt i sin läsning redan när de börjar 
högstadiet, kan ämneslärare sakna kompetens i hur de ska stötta läsflytet. Här kan 
vi som speciallärare träda in och handleda, då det är högst relevant att eleverna får 
lästräning trots att de är i senare delen av grundskolan. Tid är dyrbar, vilket 
betyder att vi måste vara så effektiva som det går i skolan och då är aktuell 
forskning som visar på goda resultat angeläget att utgå från. 
 
Färdiga lästräningsmaterial och tidigare studier kring läsinterventioner omfattar 
längre tidsintervall än vår studie. Våra resultat tyder dock på att en så kort 
läsintervention som två veckors träning ger positiv effekt på läsflytet för elever i 
lässvårigheter på högstadiet. Då vår studie inte gav några indikationer om de 
positiva effekterna blir kvarstående över tid, hade det som en förlängning av vår 
studie varit intressant att undersöka detta och med ett större elevunderlag som 
bas. Eftersom vår studie främst testade avkodning skulle det då även vara viktigt 
att utforska om elevernas förbättrade läsflyt även främjade deras läsförståelse. 
 
Vår studie visar att metoden upprepad läsning med sitt strukturerade och 
intensiva upplägg kan ha en positiv effekt även på äldre elevers läsflyt, såväl i 
korrekthet som i läshastighet. Metodens inslag med lärarrespons har därtill haft 
en positiv inverkan på elevernas självförtroende och attityd till sin egen läsning. 
En slutsats vi har tagit med oss, utifrån våra resultat, är att metoden passar många 
elever men inte alla. Därför är det viktigt att stödet anpassas utifrån varje enskild 
elevs behov. Med utgångspunkt i vårt kommande uppdrag som speciallärare vill vi 
propagera för att en intervention med upprepad läsning kan vara en lämplig och 
effektiv metod att använda med lässvaga elever på högstadiet.   
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

Information till vårdnadshavare om examensarbete 

på speciallärarprogrammet om intensiv lästräning 

hösten 2019. 

 

Vi vill fråga dig om du godkänner att ditt barn deltar i en studie om intensiv 

lästräning för elever i högstadiet. I det här dokumentet får du information om 

projektet och om vad det innebär att delta.  

 

Vi är två speciallärarstudenter, Linn Andersson och Angelica Borgh Westin, som 

läser sista terminen på speciallärarutbildningen i Umeå. Vår studie är en del av 

vårt examensarbete. Syftet med vår studie är att undersöka om en kort men 

intensiv lästräning med metoden Upprepad läsning ger positiv effekt på elevernas 

läsflyt. Elever i åk X och X på två skolor kommer att få möjligheten att delta. 

Studien riktar sig till elever som behöver öka sin läshastighet och 

avkodningsförmåga. Deltagande elever kommer att fördelas i en träningsgrupp 

och en kontrollgrupp som deltar i den vanliga klassrumsundervisningen. Om 

resultatet visar att lästräningen ger positiv effekt på träningsgruppens läsförmåga 

kommer även eleverna i kontrollgruppen att erbjudas samma träning. 

 

Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med 

forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

 

Studien kommer att ske genom att:  

Eleverna får intensivträning i läsning varje skoldag under två veckor med metoden 

upprepad läsning. Träningen kommer att ske under lektionstid, veckorna 45 och 

46, och omfatta cirka 20 minuter per tillfälle. Varje skoldag under denna period 

kommer ert barn att träffa en av oss och läsa ordlistor samt en kortare text (på 

250 ord). Vi kommer att synliggöra framsteg och ge feedback på läsningen till 

eleven vid varje tillfälle. För att se vilken effekt träningen har på elevernas 

läsförmåga kommer vi att göra några lästest före och efter intensivträningen. 

Testen omfattar läsning av ordlistor och kort text på ca 250 ord. Efter 

träningsperioden kommer eleverna även att få besvara en kortare enkät som 

skattar hur de har upplevt arbetet med denna metod. 

 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 
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Det finns inte några risker med att delta i projektet. Eleverna kommer att uppleva 

läsningen som en del av deras skolvardag, då lästräning har varit en av de vanliga 

skolaktiviteterna under tidigare skolår. 

  

  

Vad händer med mitt barns uppgifter? 

Projektet kommer att samla in och registrera information om ditt barn. Alla 

resultat från studien kommer att avidentifieras. Resultaten används enbart för att 

besvara studiens frågor:  

Endast berörda lärare och speciallärarstudenten har tillgång till de avidentifierade 

resultaten.  De avidentifierade resultaten kommer att publiceras i ett 

examensarbete. Det kommer inte att vara möjligt att veta vilken elev eller skola 

som har deltagit. [1] 

 

Information kring studiens resultat:                                                                                                           

Om du vill ta del av ditt barns resultat i projektet så kan du kontakta Linn, XXX-

XXXXXXX eller Angelica, XXX-XXXXXXX 

 

Försäkring och ersättning 

Barnet är försäkrat via kommunens olycksfallsförsäkring. Ingen ersättning utgår. 

 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt barns deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 

deltagandet. Om du eller ditt barn vill avbryta deltagandet ska du kontakta den 

ansvariga för studien (se nedan). 

 

Ansvarig för studien  

Ansvarig för studien är Linn Andersson och Angelica Borgh Westin. 

Linn Andersson, telefonnummer: XXX-XXXXXXX 

Angelica Borgh Westin, telefonnummer: XXX-XXXXXXX 

Ansvarig handledare är Maria Rosenberg, E-post: xxx.xxxx@umu.se  

  

Tack för er medverkan!  
 

 

  

Samtycke till att delta i studien 

Återlämna denna blankett till mentor eller speciallärare senast tisdag 22/10-

2019. 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet 

att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

file:///C:/Users/lospaangbor/Desktop/Exarbete/Bilagor/Information%20och%20samtycke_examensarbete_anpassning%20GDPR_HT19%20(2).docx%23_ftn1
mailto:Rosenberg.maria.rosenberg@umu.se
mailto:Rosenberg.maria.rosenberg@umu.se
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Barnets namn:         

 

____________________________________________________ 

 

 

☐    Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien kring en kort intensiv 

lästräning i högstadiet. 

☐    Jag samtycker till att uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 

 

☐    Jag samtycker inte till att mitt barn deltar i studien.  

  

Plats och datum 

 

Underskrift 

 ________________________ __________________________ 

  

  

 
 
 
[1] Ditt barns resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  
Ansvarig för ditt barns personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning 

har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om ditt barn som hanteras i studien, och vid 

behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om ditt barn raderas samt att 

behandlingen av ditt barns personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du 

kontakta XXX-XXXXXXX eller XXX-XXXXXXX. Dataskyddsombud nås på XXX-XXXXXXX . 

Om du är missnöjd med hur ditt barns personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål 

till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 
 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/lospaangbor/Desktop/Exarbete/Bilagor/Information%20och%20samtycke_examensarbete_anpassning%20GDPR_HT19%20(2).docx%23_ftnref1
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Bilaga 2: Enkät 
 

 

  Självskattningsenkät Intensiv lästräningsperiod 
 
   Du ska nu få svara på några frågor kring lästräningen med speciallärare vid 10 tillfällen. 
   Gradera dina svar, svara med att kryssa i en siffra som överensstämmer mest med din åsikt. 
 
   1: Inte alls bra 
   2: Inte bra 
   3: Bra 
   4: Mycket bra 
 
   Vill du ha texten uppläst klicka på boken och ljudsymbolen till höger om frågan.  
 
 

* Obligatoriskt  

 

1. Vad tycker du om att gå ifrån lektionen för att lästräna? * 

 

 
    

Inte alls bra 1 2 3 4      Mycket bra 

 

 

 

2. Vad tycker du om att intensivträna läsning? * 

 

 
    

Inte alls bra 1 2 3 4      Mycket bra 

 

 

 

3. Vad tycker du om metoden upprepad läsning? * 

 

 
    

Inte alls bra 1 2 3 4      Mycket bra 

 

 

 

4. Tycker du att du har lärt dig något i lästräningen? * 

1: Inte alls. 2: Lite. 3: Mycket. 4: Väldigt mycket. 

 

 
    

Inte alls 1 2 3 4      Väldigt Mycket 
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5. Tycker du att din läsning har förbättrats? * 

 

 
    

Inte alls 1 2 3 4      Väldigt Mycket 

 

 

 

6. Känner du dig säkrare på läsning efter träningsperioden? * 

 

 
    

Inte alls 1 2 3 4      Väldigt Mycket 

 

    

 

 

Skicka 

 


